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                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
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               N. ZEYBEKCİ                                    B. ALBAYRAK                              A. Ç. KILIÇ                                 R. AKDAĞ
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                  Başbakan
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         Başbakan Yardımcısı                              Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                     M. MÜEZZİNOĞLU                       M. ÖZHASEKİ                               V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                    B. ALBAYRAK                              A. Ç. KILIÇ                                 R. AKDAĞ

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Gençlik ve Spor Bakanı    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.

              B. TÜFENKCİ                                      S. SOYLU                                  L. ELVAN                                     N. AVCI
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YÖNETMELİKLER

Danıştay Başkanlığından:
DANIŞTAY PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danıştay
Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (a)
bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“a) Merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak
üzere ilan edilen kadro sayısının yirmi katı kadar aday çağrılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 11 inci maddenin

birinci fıkrasına eklenen (a) bendi, bu maddenin yayımı tarihinden önce ilanı yapılmış olan sı-
navlar hakkında da uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.

—— • ——
Türk Patent ve Marka Kurumundan:
ÇALIŞAN BULUŞLARINA, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA

GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞLARA VE KAMU DESTEKLİ
PROJELERDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA DAİR

YÖNETMELİK

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların buluşları ile ilgili bedel tarifesine

ve uyuşmazlık halinde izlenecek tahkim usulüne, yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen
buluşlara ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluş-
lara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Özel ve kamu kesiminde çalışanlar, özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla kamu

kuruluşlarında çalışanlar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarında ve iştiraklerinde
çalışanların buluşlarına ilişkin hususları ve hizmet buluşu sahibi olan çalışanlara, işverenlerce
ödenecek bedelin tespiti ve uyuşmazlık halinde uygulanacak tahkim usulünü,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/12/2011 28145
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 24/3/2017 30017
2- 7/9/2017 30173

29 Eylül 2017 – Sayı : 30195                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



b) Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlara ilişkin bildirim yükümlülüğü,

hak sahipliği, başvuru yapılması, itiraz işlemleri ve buluştan elde edilen gelirin paylaşımına

ilişkin hususları,

c) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ortaya çıkan buluşlara

ilişkin hususları,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Ka-

nununun 113 ilâ 122 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bedel: İşverenin kısmi ya da tam hak sahipliği talep etmesi durumunda çalışana öde-

yeceği bedeli,

b) Çalışan: Özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuki ilişki gereğince başkasının

hizmetinde olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir

bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişiler ile kamu görevlilerini,

c) Çalışan buluşu: Çalışan tarafından gerçekleştirilen patent veya faydalı modelle ko-

runabilir nitelikte olan hizmet buluşlarını veya serbest buluşları,

ç) Hizmet buluşu: Çalışanın, bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti

gereği gerçekleştirdiği veya işyerinin faaliyet gösterdiği alanlar içinde, büyük ölçüde işletme

veya kamu idaresinin deneyim ve çalışmalarına dayanarak iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşları,

d) Kanun: 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununu,

e) Katkı payı: Hizmet buluşu birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmişse her bir

çalışanın buluşun gerçekleştirilmesindeki katkısını yüzde olarak ifade eden payı, 

f) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,

g) Müşteri kurum: Bir başka kamu kurum veya kuruluşu tarafından finanse edilen bir

projenin amacını ve kapsamını, kendi ihtiyacının karşılanması amacıyla belirleyen kamu kurum

ve kuruluşunu, 

ğ) Serbest buluş: Birinci Kısım kapsamında hizmet buluşlarının dışında kalan buluşları,

İkinci Kısım kapsamında ise yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşların dışında

kalan buluşları, 

h) Sicil: Patent veya faydalı model hakları ile ilgili bilgilerin yer aldığı kayıt ortamını,

ı) Teşvik ödülü: İşverenin tam hak sahipliği talep etmesi durumunda, çalışana buluşu

hakkında yapılacak başvuru karşılığında verilen meblağı,

i) Yükseköğretim kurumu: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan yükseköğretim kurumları ile

Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarını, 

ifade eder. 
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BİRİNCİ KISIM 

Çalışan Buluşları ile İlgili Bedel Tarifesi 

ve Uyuşmazlık Halinde İzlenecek Tahkim Usulü 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Bildirim ve Hak Talebi 

Çalışan buluşları ve bildirim yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) Çalışan bir hizmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve

geciktirmeksizin işverene bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim, işveren tarafından belirlenen

birim yetkilisine ya da böyle bir yetkilendirme yapılmamışsa buluşu yapan çalışanın birim yet-

kilisine varsa işveren tarafından bildirimin yapılmasına ilişkin belirlenmiş usul ve esaslara göre

yapılır. Buluş, birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmişse bu bildirim birlikte yapılabilir.

İşveren, bu bildirimi kaydeder ve bildirimin kendisine ulaştığı tarihi, bildirimde bulunan kişi

veya kişilere gecikmeksizin ve yazılı olarak bildirir.

(2) Çalışan, teknik problemi, çözümünü ve hizmet buluşunu nasıl gerçekleştirdiğini

bildiriminde açıklamak zorundadır. Buluşun daha iyi açıklanması bakımından gerekli diğer

bilgi ve belgeler de verilir.

(3) Çalışan, bildiriminde, kendisine işiyle ilgili olarak verilen yazılı ve sözlü talimatları,

yararlanmış olduğu işletme deneyim ve çalışmalarını, varsa buluşun gerçekleşmesinde katkısı

olan diğer çalışanları, bu çalışanların katkılarının türünü ve kapsamını ve ayrıca kendisinin ve

diğer çalışanların buluştaki katkı paylarını belirtir.

(4) Bildirimin eksik yapılması halinde işveren, bildirimin kendisine ulaştığı tarihten iti-

baren iki ay içinde eksikliklerin giderilmesini çalışana bildirir. Aksi halde bildirim usulüne uy-

gun yapılmış sayılır. 

(5) İşveren, bildirimin eksikliklerinin giderilmesinde gerekirse çalışana yardımcı olur.

Çalışanın bildirilen eksiklikleri bir ay içinde gidermemesi halinde usulüne uygun bir buluş bil-

dirimi yapılmamış sayılır ve buluş bildirimi usulüne uygun olarak yeniden yapılır. 

(6) Serbest buluşlara ilişkin bildirim yükümlülüğü ve teklifte bulunma yükümlülüğü

hakkında Kanunun 119 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

(7) Çalışan, birinci fıkra uyarınca bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi nede-

niyle işveren aleyhine doğan zararlardan sorumludur. Birinci fıkra uyarınca işverene bildirimde

bulunulmaksızın hizmet buluşuna ilişkin patent başvurusu yapılması veya patent alınması ha-

linde patent başvurusu sahibine veya patent sahibine karşı Kanunun 110 ve 111 inci maddele-

rine göre dava açılabilir.

İşverenin hizmet buluşu üzerindeki hak talebi 

MADDE 6 – (1) İşveren, hizmet buluşu ile ilgili olarak tam veya kısmi hak talebinde

bulunabilir. İşveren, bu talebini çalışana yazılı olarak ve 5 inci madde uyarınca usulüne uygun

yapılan bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren dört ay içinde bildirir.

Tam hak talebi 

MADDE 7 – (1) İşverenin hizmet buluşuna ilişkin tam hak talep etmesi halinde, 6 ncı

maddeye göre bildirimin çalışana ulaştığı tarih itibarıyla buluş üzerindeki tüm haklar işverene

geçmiş olur. Bu durumda çalışan, işverenden buluştan faydalanma karşılığı olarak bedel iste-

yebilir. 
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(2) İşverenin hizmet buluşuna ilişkin tam hak talep etmesi halinde, 6 ncı maddeye göre

tam hak talebine ilişkin olarak işveren, buluşu yapanın diğer hakları saklı kalmak kaydıyla bi-

rinci fıkrada belirtilen bedelden ayrı olarak teşvik ödülü verir. Kamu kurum ve kuruluşlarında

çalışanlara teşvik ödülü verilmez. Teşvik ödülü, 9 uncu madde kapsamında Kuruma yapılan

başvuruya ilişkin olarak şekli uygunluk bildiriminin işverene ulaştığı tarihten itibaren en geç

iki ay içinde çalışana ödenir. Teşvik ödülü, net asgari ücret miktarından az olamaz. Buluş, bir-

den çok çalışan tarafından gerçekleştirilmişse teşvik ödülü buluşu yapanlar arasında katkı pay-

ları oranında bölüştürülür. 

Kısmi hak talebi 

MADDE 8 – (1) Hizmet buluşuna ilişkin olarak işveren, buluşu kullanmak üzere kısmi

hak talebinde bulunabilir. Bu durumda hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanır. İşveren,

kısmi hakka dayanarak buluşu kullanabilir.

(2) Kısmi hak talebine dayanarak işverenin buluşu kullanması halinde çalışan, buluştan

faydalanma karşılığı olarak işverenden kendisine bedel ödemesini isteme hakkı doğar. 

(3) Kısmi hak talebine dayanarak işverenin buluşu kullanması, çalışanın buluşunu de-

ğerlendirmesini önemli ölçüde güçleştiriyorsa çalışan, tam hak talebinde bulunmasını veya kıs-

mi hakka dayanan kullanım hakkından vazgeçmesini işverenden talep edebilir. İşveren, çalı-

şanın bu isteğine ilişkin bildirimine tebellüğ tarihinden itibaren iki ay içinde cevap vermezse

işverenin kısmi hakka dayanarak buluşu kullanma hakkı sona erer. 

İşverenin yükümlülüğü

MADDE 9 – (1) Tam hak talebinde bulunduğu hizmet buluşu için işverenin patent baş-

vurusu yapma yükümlülüğü hakkında Kanunun 116 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(2) İşveren, buluşa ilişkin tam hak talebinde bulunduktan sonra buluşun korunmaya de-

ğer olmadığını ileri sürerek bedelin ödenmesinden kaçınamaz. Ancak buluşun korunabilir ni-

telikte olmadığına Kurum tarafından veya buluş konusu patent hakkında açılmış bir dava so-

nucu mahkeme tarafından karar verilmiş olması halinde, karar tarihine kadar buluştan elde edi-

len kazanç hariç olmak üzere çalışan bedel talebinde bulunamaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bedelin Belirlenmesi 

Bedelin belirlenmesi ile ilgili genel esaslar

MADDE 10 – (1) Bedelin belirlenmesinde özellikle hizmet buluşunun ekonomik de-

ğeri, çalışanın işletmedeki görevi ve işletmenin hizmet buluşunun gerçekleştirilmesindeki kat-

kısı dikkate alınır.

(2) Bedelin miktarı, buluştan elde edilen kazanç ile 20 nci maddenin birinci fıkrasına

göre buluşun ait olduğu gruplar esas alınarak 21 inci maddenin üçüncü fıkrasındaki tabloda

verilen katsayılar çarpılarak bulunur.

(3) Buluştan elde edilen kazanç, buluşun işletme tarafından kullanılması durumunda

elde edilen kazanç ile buluşun işletme tarafından kullanılmayarak lisans, devir veya takas yo-

luyla elde edilen kazancın toplamına eşittir.
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Bedelin taraflarca belirlenmesi

MADDE 11 – (1) Bedel ve ödeme şekli işverenin, hizmet buluşuna ilişkin tam veya

kısmi hak talebinde bulunmasını takiben işveren ile çalışan arasında imzalanan sözleşme veya

benzeri bir hukuk ilişkisi hükümlerince belirlenir. 

(2) Hizmet buluşunun birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmiş olması halinde

bedel ve bedelin ödeme şekli, birinci fıkraya uygun olarak her bir çalışan için ayrı ayrı belirlenir.

Tarafların anlaşamamaları halinde uyuşmazlık tahkim yoluyla çözümlenir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara buluşları için ödenecek bedel, buluştan

elde edilen net gelirin üçte birinden az olamaz. Ancak buluş konusunun kamu kurum ve kuru-

luşunun kendisi tarafından kullanılması hâlinde ödenecek bedel, bir defaya mahsus olmak üzere

bedelin ödendiği ay için çalışana ödenen net ücretin on katından fazla olamaz. Bedelin belir-

lenmesinde 10 uncu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Buluştan elde edilen net gelir,

buluşun gerçekleştirildiği çalışma için yapılan her türlü gider, buluştan elde edilen gelirden

düşülerek hesaplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İşletme Tarafından Kullanılan Buluşlardan Elde Edilen Kazanç

Buluştan elde edilen kazancı belirleme yöntemleri

MADDE 12 – (1) 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ku-

rumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nin uygulanmasında kullanılmak üzere belirlenen ka-

zanç, bu Yönetmelik kapsamında da buluştan elde edilen kazanç olarak kabul edilir. 

(2) İşletme tarafından kullanılan buluşlar için birinci fıkrada belirtilen kapsamda bu-

luştan elde edilen kazancın belirlenmiş olmaması halinde buluştan elde edilen kazanç, özellikle

aşağıdaki üç farklı yöntemden biriyle hesaplanır:

a) Kıyas.

b) İşletmenin buluştan sağladığı belirlenebilen yarar.

c) Tahmin.

Buluştan elde edilen kazancın kıyas yöntemi kullanılarak belirlenmesi

MADDE 13 – (1) Benzer nitelikteki ürün ve usullerle ilgili lisans ve satış sözleşmesi

uygulamalarının yaygın olduğu endüstri dallarında gerçekleştirilen hizmet buluşlarından elde

edilen kazanç, kıyaslanabilir nitelikte bir serbest buluşun varlığı halinde kıyas yöntemi kulla-

nılarak belirlenebilir. 

(2) Bu yöntemde, kıyaslanabilir nitelikteki buluşlar için buluştan elde edilen kazanç,

kıyas alınan sözleşmedeki lisans veya satış bedeli dikkate alınarak belirlenen buluşun birim

değeri ile ürün sayısı, ürün ağırlığı ya da parça sayısı çarpılarak hesaplanır.

(3) Kıyaslanabilir nitelikte bir serbest buluşun bulunmaması halinde buluştan elde edi-

len kazanç ürünün satış fiyatına buluşun katkısı dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Bu maddede düzenlenen buluştan elde edilen kazancın kıyas yöntemine göre he-

saplanması Ek-1’de örneklendirilmiştir. 
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Buluştan elde edilen kazancın işletmenin buluştan sağladığı yarara göre belirlenmesi

MADDE 14 – (1) Buluştan elde edilen kazanç, işletmenin buluştan sağladığı belirle-
nebilen yarara göre hesaplanabilir. Bu yönteme, öncelikle, işletmeye tasarruf sağlayan hizmet
buluşlarından elde edilen kazancın belirlenmesinde başvurulur. Bu yöntem, buluş konusu ürü-
nün satışından elde edilen kazancın esas alınamayacağı, sadece işletmede kullanılan ürün, ma-
kine ve cihazlar veya işletmede uygulanan üretim usulleri ile ilgili buluştan elde edilen kazancın
belirlenmesinde de kullanılır.

(2) Buluşun kullanılması sonucu işletmenin masrafları ile gelirleri arasında doğan po-
zitif fark, işletmenin buluştan sağladığı belirlenebilen yarardır. İşletme muhasebesi esaslarına
göre masraf ve gelirler karşılaştırılarak bulunan bu meblağ, buluştan elde edilen kazançtır.

(3) Buluşun gerçekleştirilmesinden önce buluş için yapılmış olan masraflar buluştan
elde edilen kazançtan düşülmez. 

Buluştan elde edilen kazancın tahmin yöntemiyle belirlenmesi

MADDE 15 – (1) Buluştan elde edilen kazancın kıyas yöntemiyle ve işletmenin bu-
luştan sağladığı belirlenebilen yarara göre hesaplanamadığı durumda, buluştan elde edilen ka-
zanç tahmin yöntemiyle belirlenir. Bu yöntemde, buluştan elde edilen kazancın belirlenmesinde
işverenin, buluşu benzer nitelikte bir serbest buluş yapandan satın almak isteseydi ödemek zo-
runda kalacağı makul bedel esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İşletme Tarafından Kullanılmayan Buluşlarda Buluştan Elde Edilen Kazanç

Lisans sözleşmesi

MADDE 16 – (1) Hizmet buluşunun, işletme tarafından kullanılmayarak lisans veril-
mek suretiyle değerlendirilmesi halinde buluştan elde edilen kazanç, lisans verilmesinden sağ-
lanan net gelire eşittir.

(2) Net gelir, lisans verilmesinden sağlanan brüt gelirden buluşun gerçekleştirilmesin-
den sonra geliştirilmesi için yapılan masraflar, buluşu kullanılabilir duruma getirebilmek için
yapılan masraflar ve lisans verilmesi ile ilgili olarak yapılan harcamalar düşülerek bulunur.

(3) Net lisans gelirinin tespitinde, brüt gelirden işverenin lisans veren olarak patent hak-
kının korunması için üstlenilen her türlü masraflar düşülür. Patent haklarına yönelik tecavüz-
lerin önlenmesi ve teminat verilmesi ile ilgili masraflar da brüt gelirden düşülür.

Satış sözleşmesi

MADDE 17 – (1) Hizmet buluşunun, işletme tarafından kullanılmayarak satılmak su-
retiyle değerlendirilmesi halinde buluştan elde edilen kazanç, buluşun satılmasından sağlanan
net gelire eşittir.

(2) Net gelir, buluşun satılmasından sağlanan brüt gelirden, buluşun gerçekleştirilme-
sinden sonra geliştirilmesi için yapılan masraflar, buluşu kullanılabilir duruma getirebilmek
için yapılan masraflar ve buluşun satışı ile ilgili olarak yapılan harcamalar düşülerek bulunur.

Takas sözleşmesi

MADDE 18 – (1) Hizmet buluşunun işletme tarafından kullanılmayarak takas edilmek
suretiyle değerlendirilmesi halinde buluşun işverenin takas sözleşmesinden sağladığı toplam
kardaki payını belirleyebilmek için öncelikle bu kâr miktarının tespitine çalışılır. Bunun müm-
kün olmaması halinde buluş değeri 15 inci madde hükümlerine göre tahmin yöntemiyle belir-
lenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Bir Ürün veya Yöntemde Birden Fazla Buluşun Kullanılması 

Birden fazla buluşta buluştan elde edilen kazanç 

MADDE 19 – (1) Birden fazla hizmet buluşunun birlikte kullanılması suretiyle uygu-

lanan bir yöntem veya üretilen bir üründe, bu yöntem veya ürünün birlikte değerlendirilmesi

gereken bir bütünlük teşkil etmesi halinde, her bir buluştan elde edilen kazancın belirlenebil-

mesi için bu buluşlar kullanılarak elde edilen toplam kazanç belirlenir. Belirlenen bu kazanç,

kullanılan buluşlara, her bir buluşun, birden fazla hizmet buluşunun birlikte kullanılması sure-

tiyle uygulanan bir yöntem veya üretilen bir ürüne olan katkısı dikkate alınarak paylaştırılır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Hizmet Buluşunun Ait Olduğu Grubun Belirlenmesi

Buluşun ait olduğu grup

MADDE 20 – (1) Hizmet buluşu, buluş sahibi çalışanın işletmedeki görevi, işletmenin

hizmet buluşunun gerçekleştirilmesindeki katkısı ve çalışanın hizmet buluşunu gerçekleştirdiği

duruma göre aşağıdaki şekilde üç gruba ayrılır:

a) 1. Grup: İşletmedeki görev alanına doğrudan girmeyen konularda çalışanın kendi

kendine üstlendiği bir görev vesilesiyle ve buluşun gerçekleştirilmesine işletmenin katkısının

olmadığı durumda gerçekleştirilen buluşlar.

b) 2. Grup: İşletmedeki görevlendirmenin doğrudan neden olmadığı ancak işletme ta-

rafından tespit edilen ihtiyacın giderilmesi veya sorunların çözümü için gerçekleştirilen veya

buluşun gerçekleştirilmesine işletmenin katkısının olduğu buluşlar.

c) 3. Grup: İşletmede verilen görevlendirmenin doğrudan neden olduğu ve buluşun ger-

çekleştirilmesine işletmenin tam katkısının olduğu durumda gerçekleştirilen buluşlar.

(2) İşletmenin katkısı, buluşu yapana sağladığı teknik araç ve gereç desteği; enerji, ham

maddeler ve işletmenin, buluşun gerçekleştirilmesinde önemli ölçüde katkı sağlamış olan alet

ve cihazlarıdır.

(3) Buluşun gerçekleştirilmesi için tahsis edilen işgücü, teknik araç ve gereçler gibi de-

ğerlendirilir.

(4) Buluşu yapanın kendi işgücü ile araştırmalar, laboratuvar tesis ve cihazları için bu-

luştan bağımsız olarak yaptığı genel masraflar, bu madde anlamında teknik araç ve gereç sa-

yılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM 

Bedelin Hesaplanması, Ödeme Şekli ve Süresi

Bedelin hesaplanması

MADDE 21 – (1) Hizmet buluşu için çalışana ödenecek bedel, buluştan elde edilen

kazanç ile 20 nci maddenin birinci fıkrasına göre buluşun ait olduğu gruplar esas alınarak üçün-

cü fıkrada yer alan tabloda verilen katsayılar çarpılarak hesaplanır.

(2) Buluştan elde edilen kazancın, asgari ücretin net miktarının 150.000 katını aşan

miktarı için işverenin bedel ödeme zorunluluğu yoktur.
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(3) Buluşun ait olduğu gruplara ve buluştan elde edilen kazanca göre çalışana ödenecek

bedelin hesaplanmasında kullanılacak katsayılar tabloda verilmiştir:

(4) Bu maddede düzenlenen çalışana ödenecek bedelin hesaplanması Ek-1’de örnek-

lendirilmiştir. 

Bedelin ödenme şekli

MADDE 22 – (1) Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa bedel işletmenin buluştan elde

ettiği kazancın muhasebeleştirildiği dönemdeki net asgari ücret miktarının tablodaki katlarına

denk gelen katsayılar dikkate alınarak hesaplanır ve yıllık dönemler halinde ödenir. Bir yılı

aşan dönemler halinde ödeme yapılmasının kararlaştırılması durumunda, ödemenin gerçekleş-

tirileceği döneme ait net asgari ücret miktarı alınır. 

(2) Buluşun birden çok çalışan tarafından gerçekleştirilmiş olması halinde her bir ça-

lışan için ödenecek bedel, çalışanın kendi buluş grubuna göre verilen katsayılara göre hesap-

lanan bedel miktarı ile çalışanın kendi katkı payı çarpılarak bulunur. 

(3) Hizmet buluşunun lisans verilerek değerlendirilmesi halinde, bedel ödeme tarihleri,

lisans gelirlerinin tarihlerine denk getirilir.

Bedelin hesaplanmasında esas alınacak süre

MADDE 23 – (1) Bedelin hesaplanmasında esas alınan süre, kural olarak patent hak-

kının sona ermesiyle son bulur.

(2) Kanunun 138 inci maddesine göre patentin hükümsüzlüğünün ileri sürülmesi ha-

linde, işverenin bedel ödeme yükümlülüğü, yargı merciinin patentin hükümsüzlüğüne ilişkin

kesinleşmiş kararına kadar devam eder. Ancak patent hakkının ekonomik etkisi işverenin bedel

ödeme yükümlülüğünü kaldıracak ölçüde kaybolmuşsa çalışan bedel talebinde bulunamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Uyuşmazlık ve Tahkim

Uyuşmazlığın çözümlenmesi

MADDE 24 – (1) Çalışan ve işverenin, bu Yönetmelik hükümlerine göre ödenecek be-

delin miktarı ve ödenme şekli üzerinde, işveren hizmet buluşu üzerinde tam hak talebinde bu-

lunmuşsa patent veya faydalı model verildiği tarihten, kısmi hak talebinde bulunmuşsa işvere-

nin buluştan yararlanmaya başladığı tarihten itibaren iki ay içinde anlaşamamaları halinde

uyuşmazlık bu Yönetmelikteki hesaplamalar kapsamında tahkim yoluyla çözümlenir. 

(2) Tahkime ilişkin olarak yazılı şekilde tahkim sözleşmesi bulunma şartı aranmaksızın

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun tahkime ilişkin hükümleri

uygulanır. Yabancılık unsuru taşıyan ihtilaflarda 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası

Tahkim Kanunu uygulanır. 
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(3) Çalışan ve işverenin iş ilişkisinin, patent veya faydalı model verilmeden önce sona

ermiş olması halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre ödenecek bedelin miktarı ve ödenme

şekli üzerindeki uyuşmazlıkların çözümünde birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(4) Çalışan ile işveren arasında ve çalışanların kendi arasında bu Yönetmelik hüküm-

lerine göre doğan uyuşmazlıklar tahkim yoluyla çözümlenir.

(5) Taraflar bu madde kapsamında tahkim yoluna başvurmadan önce uyuşmazlığı

7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında

da çözebilirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler

Çalışanlarla ilgili hükümlerin emredici niteliği

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğin çalışanlarla ilgili hükümleri emredici hüküm nite-

liğinde olup çalışanların aleyhine değiştirilemez. Bu konuda, işyerinde uygulanmakta olan

toplu iş sözleşmesinde veya hizmet sözleşmesinde hüküm bulunması ya da işyerinde yerleşmiş

bir uygulama olması halinde, çalışan lehine olan hüküm veya uygulama esas alınır.

(2) Tarafların çalışan buluşlarına ilişkin sözleşme yapma serbestliği, hizmet buluşlarında

patent başvurusundan, serbest buluşlar ise çalışanın işverene karşı bildirim yükümlülüğünü ye-

rine getirmesinden sonra başlar.

Hakkaniyete uygunluk koşulu

MADDE 26 – (1) Hizmet buluşları ve serbest buluşlar konusunda işveren ile çalışan

arasında yapılan sözleşmeler, Kanun ve bu Yönetmeliğin emredici hükümlerine aykırı olmasa

dahi, hakkaniyetle önemli ölçüde bağdaşmıyorsa geçersiz sayılır. Bu hüküm, işveren ile çalışan

arasında belirlenen bedel için de uygulanır.

(2) Sözleşmenin veya belirlenmiş olan bedelin hakkaniyete aykırı olduğu hakkındaki

itirazlar, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde ve yazılı olarak ileri

sürülebilir.

Çalışanın önalım hakkı ve bedel alacağının önceliği

MADDE 27 – (1) İşveren iflas eder ve iflas idaresi de buluşu işletmeden ayrı olarak

devretmek isterse çalışanın, işverenin tam hak talebinde bulunduğu buluşunu ön alım hakkı

vardır.

(2) Çalışanın buluştan doğan bedel alacağı imtiyazlı alacaklardandır. İflas idaresi, bu

nitelikteki birden çok bedel alacağını, alacaklılar arasında alacakları oranında dağıtır.

İKİNCİ KISIM 

Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluş kapsamına giren buluşlar

MADDE 28 – (1) Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşlar, 2547 sayılı

Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan yükseköğretim kurum-

ları ile Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarında ya-

pılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda gerçekleştirilen buluşlardır. Buluşu ya-

panın yükseköğretim kurumunda edindiği deneyim ve çalışmalara dayanarak veya yükseköğ-

retim kurumunun araç ve gereçleri kullanılarak gerçekleştirilen buluşlar bu kapsama girer. Bu

buluşların dışında kalan buluşlar bu Kısım kapsamında serbest buluş olarak kabul edilir.
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(2) 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde tanımlanan

öğretim elemanları ile stajyerlerin ve öğrencilerin dışında kalan yükseköğretim kurumu çalı-

şanları tarafından gerçekleştirilen buluşlar için çalışanların buluşlarına ilişkin hükümler uygu-

lanır.

(3) 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde tanımlanan

öğretim elemanları ile stajyerlerin ve öğrencilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları veya özel

kuruluşlarla belirli bir sözleşme kapsamında yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ortaya çı-

kan buluşlar üzerindeki hak sahipliğinin belirlenmesinde, diğer kanunlardaki hükümler saklı

kalmak kaydıyla sözleşme hükümleri esas alınır.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 29 – (1) Yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araş-

tırmalar sonucunda gerçekleştirilen buluşlar, buluşu yapan tarafından yazılı olarak ve gecik-

tirmeksizin yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen ilgili birime bildirilir. Yükseköğretim

kurumu böyle bir birim belirlemediyse yükseköğretim kurumu tarafından belirlenene kadar

buluş bildirimi rektörlüğe yapılır. İlgili birim buluşun gizliliğine ilişkin her türlü önlemi almakla

yükümlüdür.

(2) Buluş bildiriminde buluşun konusu, teknik problem, bu problemin çözümü ve bu-

luşun nasıl gerçekleştirilmiş olduğu açıklanır. Buluşun daha iyi açıklanması bakımından gerekli

diğer bilgi ve belgeler de verilir. Ayrıca buluşun serbest buluş niteliğinin olup olmadığı ve ge-

rekçeleri de sunulur.

(3) Buluş birden çok kişi tarafından gerçekleştirilmişse bu bildirim birlikte yapılabilir.

Bildirimde buluşu yapanların adları ve buluş üzerindeki katkı payları belirtilir. Aksi takdirde

katkı paylarının eşit olduğu kabul edilir. 

(4) Buluşun farklı yükseköğretim kurumundaki kişiler tarafından gerçekleştirilmiş ol-

ması halinde, buluşu yapanlar buluş bildirimini kendi yükseköğretim kurumlarına ayrı ayrı ya-

parlar. 

(5) Buluşu yapan kişilerin, buluşu kendi yükseköğretim kurumları dışında farklı yük-

seköğretim kurumlarının imkânlarını da kullanarak gerçekleştirmiş olmaları halinde, buluşu

yapan kişiler buluş bildirimini kendi yükseköğretim kurumlarına ve imkânlarından yararlanılan

yükseköğretim kurumlarına ayrı ayrı yaparlar.

(6) Yükseköğretim kurumunun ilgili birimi, buluş bildirimini kaydeder ve bildirimin

kendisine ulaştığı tarihi, bildirimde bulunan kişi veya kişilere gecikmeksizin ve yazılı olarak

bildirir. 

(7) Buluş bildiriminin eksik yapılması halinde yükseköğretim kurumu, bildirimin ken-

disine ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde eksikliklerin giderilmesini buluşu yapana bildirir.

Aksi halde, buluş bildirimi usulüne uygun yapılmış sayılır. 

(8) Buluşu yapan, yedinci fıkra uyarınca yapılan bildirimde belirtilen eksiklikleri, bil-

dirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde giderir. Aksi takdirde buluş bildirimi

usulüne uygun olarak yapılmamış sayılır ve buluş bildirimi yeniden yapılır. 

(9) Buluşu yapan, birinci fıkra uyarınca veya 30 uncu madde uyarınca bildirim yüküm-

lülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle yükseköğretim kurumu aleyhine doğan zararlardan so-

rumludur. Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşa ilişkin, birinci fıkra uyarınca
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yükseköğretim kurumuna bildirimde bulunulmaksızın patent başvurusu yapılması veya 30 uncu

maddeye göre başvuru yapıldığına ilişkin bildirim yapılmaması veya bu kapsamdaki başvuru-

lara patent alınması halinde patent başvurusu sahibine veya patent sahibine karşı Kanunun 110

ve 111 inci maddelerine göre dava açılabilir.

Başvuru bildirimi

MADDE 30 – (1) Yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araş-

tırmalar sonucunda gerçekleştirilen buluşa ilişkin olarak Kanunun 121 inci maddesinin ikinci

fıkrası ve 29 uncu madde uyarınca yükseköğretim kurumuna bildirim yapılmaksızın patent

başvurusu yapılmışsa başvuru yapıldığına ilişkin bildirim, patent başvurusuna ait tüm bilgi ve

belgelerle birlikte patent başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde buluşu yapan tarafından yük-

seköğretim kurumuna yapılır. Bu bildirimle birlikte 29 uncu madde kapsamında gerekli bilgiler

de verilir. 

Hak sahipliği talebi

MADDE 31 – (1) Yükseköğretim kurumu, 29 uncu veya 30 uncu maddeler uyarınca

yapılan bildirim üzerine buluşla ilgili olarak hak sahipliği talep edebilir. Yükseköğretim kuru-

mu, hak sahipliği talebine ilişkin kararını, buluş veya başvuru bildiriminin yükseköğretim ku-

rumuna ulaştığı tarihten itibaren dört ay içinde buluşu yapana yazılı olarak bildirmek zorun-

dadır. Aksi takdirde buluşun serbest buluş olduğu kabul edilir. 

(2) Hak sahipliği talebine ilişkin karar tarihinden itibaren buluş üzerindeki tüm haklar

yükseköğretim kurumuna geçmiş olur. 

Başvuru yükümlülüğü

MADDE 32 – (1) 29 uncu madde kapsamında yapılan buluş bildirimi üzerine yüksek-

öğretim kurumu; 31 inci maddeye göre hak sahipliği talebinde bulunmuşsa hak sahipliği tale-

bine ilişkin karar tarihinden itibaren dört ay içinde, buluşu yapan ile yükseköğretim kurumunun

anlaşmaları halinde karar tarihinden itibaren en geç altı ay içinde patent başvurusunda bulun-

mak zorundadır. Aksi takdirde buluş, serbest buluş niteliği kazanır. Yükseköğretim kurumu

hak sahipliği talebine ilişkin kararını patent başvurusuyla birlikte Kuruma sunar. 

(2) 30 uncu madde kapsamında patent başvurusu yapılmışsa ve yükseköğretim kurumu

31 inci maddeye göre hak sahipliği talebinde bulunmuşsa yükseköğretim kurumu patent baş-

vurusunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesini ve işlem görmesini, hak sahipliği talebine

ilişkin kararı da ekleyerek birinci fıkrada belirtilen süre içinde Kuruma bildirir. Aksi takdirde

buluşun serbest buluş olduğu kabul edilir. 

(3) Kurum, yükseköğretim kurumunun hak sahipliğine ilişkin kararının Kuruma bildi-

rim tarihi itibarıyla başvuru sahibi değişikliğini Sicile kaydeder. Buluşu yapan, hak sahipliği

yükseköğretim kurumuna geçen buluşla ilgili yapılan patent başvurusuna ilişkin tüm bilgi ve

belgeleri ve buluşa ilişkin patent alınması ve devamındaki süreçlerde ihtiyaç duyulan bilgi ve

belgeleri yükseköğretim kurumuna verir.

(4) 29 uncu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen şekilde bildirimi ya-

pılan buluşlar için farklı yükseköğretim kurumları tarafından birlikte başvuruda bulunulur. Hak

sahipliği paylaşımı, ilgili yükseköğretim kurumları arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir. 
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(5) Yükseköğretim kurumu hak sahipliği talebinde bulunmuşsa söz konusu buluşun ya-

bancı bir ülkede de korunması için başvuruda bulunabilir. Yükseköğretim kurumu, buluşu ya-

panın talebi üzerine patent almak istemediği yabancı ülkeler için buluşu serbest bırakmak ve

bu ülkelerde buluşu yapana patent almak için talepte bulunma imkânını sağlamakla yükümlü-

dür. Buluşun serbest bırakılması, rüçhan hakkı süresinin geçirilmemesi açısından makul bir

süre içinde yapılır.
Hak sahipliği kararına itiraz

MADDE 33 – (1) Buluşu yapan, yükseköğretim kurumunun hak sahipliğine ilişkin ka-
rarına karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, buluşunun serbest buluş olduğunu
ileri sürerek ilgili belgelerle birlikte yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen ilgili birime
itiraz edebilir. Yükseköğretim kurumu böyle bir birim belirlemediyse yükseköğretim kurumu
tarafından belirlenene kadar itiraz rektörlüğe sunulur. İtirazları inceleyecek birimin, buluşa iliş-
kin hak sahipliği kararı veren birimden farklı ve hiyerarşik olarak daha üst konumda olan karar
verici bir birim olması gerekir. 

(2) Yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen ilgili birim, itirazın bildirim tarihinden
itibaren iki ay içinde itiraza ilişkin kararını verir. Aksi takdirde buluş, serbest buluş niteliği ka-
zanır. Verilen karar gerekçeleriyle birlikte geciktirmeksizin buluşu yapana bildirilir. 

(3) Patent başvurusu yapıldıktan sonra, itiraz üzerine verilen karar sonucunda buluş,
serbest buluş niteliği kazanırsa bu karar tarihinden itibaren buluş üzerindeki tüm haklar buluşu
yapana geçmiş olur. Bu durumda buluşu yapan başvurunun kendi başvurusu olarak kabul edil-
mesini ve işlem görmesini, itiraz sonucu alınan kararı da ekleyerek geciktirmeksizin Kuruma
bildirir. Kurum, bildirim tarihi itibarıyla başvuru sahibi değişikliğini Sicile kaydeder. Yüksek-
öğretim kurumu, itiraz sonucunda serbest buluş niteliği kazanan buluşla ilgili yapılan patent
başvurusuna ilişkin tüm bilgi ve belgeleri buluşu yapana verir. 

Hakkın devri

MADDE 34 – (1) Yükseköğretim kurumu, başvurudan veya patent hakkından vazgeç-
mek isterse Kurum nezdinde vazgeçme talebinde bulunmadan önce başvuru veya patent hakkını
devralmasına ilişkin teklifini buluşu yapana bildirir. Buluşu yapan, bu konuda kendisine yapılan
bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde cevap vermezse veya teklifi kabul etmezse patent baş-
vurusu veya patent üzerindeki tasarruf yetkisi yükseköğretim kurumuna ait olur ve yükseköğ-
retim kurumu patent başvurusu veya patent hakkından vazgeçebilir. Buluşu yapanın teklifi ka-
bul etmesi durumunda haklar buluşu yapana bedelsiz olarak devredilir. Buluşu yapan başvu-
runun veya patentin kendi adına kaydedilmesi talebini Kuruma bildirir. Devir işleminin Sicile
kaydedilmesine ilişkin olarak Kanunun 148 inci maddesi hükmü uygulanır. Bu durumda yük-
seköğretim kurumu, hak sahipliği değişikliğine konu buluşla ilgili patent alınması ve korunması
için gerekli olan bilgi ve belgeleri buluşu yapana verir.

(2) Buluş, patent başvurusu yapıldıktan sonra serbest buluş niteliği kazanırsa başvuru
veya patent üzerindeki haklar buluşu yapana bedelsiz olarak devredilir. Buluşu yapan başvu-
runun veya patentin kendi adına kaydedilmesini Kuruma bildirir. Kurum, bildirim tarihi itiba-
riyle başvuru veya hak sahibi değişikliğini Sicile kaydeder. Yükseköğretim kurumu, serbest
buluş niteliği kazanan buluşla ilgili patent alınması ve korunması için gerekli olan bilgi ve bel-
geleri buluşu yapana verir.
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Buluştan elde edilen gelirin paylaşımı

MADDE 35 – (1) Buluştan elde edilen gelir, buluşun kullanımından, lisans verilme-

sinden, devredilmesinden veya diğer yollarla ticarileştirilmesinden elde edilen gelirlerin tama-

mıdır. 

(2) Buluştan elde edilen gelirin yüksek öğretim kurumu ve buluşu yapan arasındaki

paylaşımı, buluşu yapana gelirin en az üçte biri verilecek şekilde belirlenir. Bedel ve ödeme

şekli, yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilen buluşa ilişkin yükseköğretim kurumunun hak

sahipliği talebinde bulunmasını takiben, yükseköğretim kurumu ile buluşu yapan arasında im-

zalanan sözleşme veya benzeri bir hukuk ilişkisi hükümlerince belirlenir. Buluşu yapanın birden

fazla olması durumunda, buluşu yapana verilen miktarın paylaşımı buluş üzerindeki katkı pay-

ları oranında gerçekleştirilir.

(3) Yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilen buluşa ilişkin olarak Yükseköğretim

kurumunun buluştan yararlanmaya başladığı tarihten itibaren iki ay içinde tarafların bedelin

miktarı veya ödeme şekli üzerinde anlaşamamaları halinde uyuşmazlık mahkeme yoluyla çö-

zümlenir.

(4) Buluştan elde edilen gelirin yükseköğretim kurumu hissesi ilgili yükseköğretim ku-

rumu bütçesine özgelir olarak kaydedilir ve başta bilimsel araştırmalar olmak üzere yüksek-

öğretim kurumunun ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılır. Buluştan elde edilen gelirden

yükseköğretim kurumuna kalan miktarın öncelikle, araştırma geliştirme ve buluşların başvuru,

tescil ve ticarileştirilmesi faaliyetlerine ilişkin yapılan harcamaların finansmanı için kullanıl-

ması esastır. 

(5) Aksi sözleşmede belirtilmemişse buluştan elde edilen gelir, her mali yılın sonunda

hesaplanarak buluşu yapanın payına düşen miktar, buluşu yapana verilir. Yükseköğretim ku-

rumu, buluştan elde edilen geliri mali yılın bitiminden itibaren bir ay içinde Kuruma bildirir. 

(6) Yükseköğretim kurumu, kusuru nedeniyle başvuru işlemlerinin veya patent hakkının

sona ermesine sebep olursa buluşu yapanın uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Buluşu

yapan, başvuru işlemlerinin veya patent hakkının sürdürülebilmesi için yükseköğretim kuru-

munun ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlar

Kamu destekli proje

MADDE 36 – (1) Kamu destekli proje; kamu kurum ve kuruluşları tarafından finanse

edilen, amacı ve kapsamı projede tanımlanan deneysel çalışmaları, araştırma ve geliştirme ve

benzeri faaliyetleri kapsayan hibe, burs veya herhangi bir destek için imzalanan işbirliği an-

laşması, protokol veya her türlü sözleşme yoluyla desteklenen gerçek ya da tüzel kişiler tara-

fından yürütülen faaliyetlerdir.

(2) Kamu destekli projelerde müşteri kurum olan kamu kurum ve kuruluşları, buluşun

doğrudan kendi ihtiyaçları için kullanıma ilişkin bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur. Bu

lisans hakkı, kamu kurum ve kuruluşunun ihtiyaçları ile sınırlı olmak üzere buluş konusu ürü-

nün üretilmesini, ürettirilmesini, kullanılmasını veya ithal edilmesini, patent konusu olan bir

usulse bu usulün kullanılmasını veya usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin kullanıl-

masını da kapsar.
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Bildirim yükümlülüğü

MADDE 37 – (1) Kamu destekli proje kapsamında gerçekleştirilen deneysel çalışmalar,

araştırma geliştirme ve benzeri faaliyetler sırasında ortaya çıkan buluşlar, kamu destekli pro-

jelerde ortaya çıkan buluşlar olarak kabul edilir. Proje desteğinden faydalanan gerçek ya da tü-

zel kişinin bu buluşları destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşuna yazılı olarak ve geciktir-

meksizin bildirmesi zorunludur.

(2) Buluş bildiriminde buluşun konusu, teknik problem, bu problemin çözümü ve bu-

luşun nasıl gerçekleştirilmiş olduğu açıklanır. Buluşun daha iyi açıklanması bakımından gerekli

diğer bilgi ve belgeler de verilir.

(3) Destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşu, buluş bildiriminde eksiklik tespit etmesi

durumunda bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde buluşu yapana eksiklik-

lerin giderilmesi için bildirimde bulunur. Aksi takdirde buluş bildiriminin usulüne uygun olarak

yapıldığı kabul edilir. 

(4) Proje desteğinden faydalanan kişi, üçüncü fıkra uyarınca tespit edilen eksiklikleri,

bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde giderir. Aksi takdirde buluş bildirimi

usulüne uygun olarak yapılmamış sayılır ve buluş bildirimi yeniden yapılır.

(5) Varsa müşteri kurum, bildirimin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı konusunda des-

tek sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte hareket eder.

(6) Proje desteğinden faydalanan kişi, birinci fıkra uyarınca bildirim yükümlülüğünü

yerine getirmemesi nedeniyle destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşu ve varsa müşteri kurum

aleyhine doğan zararlardan sorumludur. 

Hak sahipliği talebi

MADDE 38 – (1) 37 nci madde uyarınca buluş bildiriminin destek sağlayan kamu ku-

rum ve kuruluşuna yapıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde proje desteğinden faydalanan kişi,

buluş konusu üzerinde hak sahipliği talep edip etmediği konusundaki tercihini kamu kurum ve

kuruluşuna yazılı olarak bildirir. Proje desteğinden faydalanan kişi bu süre içinde hak sahipliği

talep etmediğini yazılı olarak bildirirse veya hak sahipliğine ilişkin tercihini yazılı olarak bil-

dirmezse destek sağlayan kamu kurum veya kuruluşu buluş için hak sahipliğini bedelsiz alabilir.

Proje desteğinden faydalanan kişinin hak sahipliği talep etmesi durumunda herhangi bir bedel

talep edilmez.

(2) Proje desteğinden faydalanan kişi, buluş konusu üzerinde hak sahipliği talep edip

etmediği konusundaki tercihini kamu kurum ve kuruluşuna bildirene kadar veya böyle bir bil-

dirimde bulunmadıysa 37 nci madde uyarınca usulüne uygun buluş bildirimini yaptığı tarihten

itibaren bir yılın bitimine kadar buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkileyecek nite-

likte açıklamalarda bulunamaz.

(3) Kamu kurum ve kuruluşu ile varsa müşteri kurum, bildirimi yapılan buluşa ilişkin

bilgileri, proje desteğinden faydalanan kişinin haklı menfaatlerinin devamı süresince gizli tut-

makla yükümlüdür.

(4) Yabancı ülkelerin kurum ve kuruluşlarıyla yapılan işbirliği çerçevesinde yürütülen

ortak projeler sonucunda ortaya çıkan buluşlara ilişkin hak sahipliğinin belirlenmesinde, ilgili

projeyi yürüten ortakların kendi aralarında yaptıkları sözleşme veya özel düzenlemeler esas

alınır.
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Başvuru yükümlülüğü

MADDE 39 – (1) Proje desteğinden faydalanan kişi, buluşa ilişkin olarak hak sahipliği

talebinde bulunması durumunda 38 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca hak sahipliği talebi-

nin kamu kurum ve kuruluşuna bildirim tarihinden itibaren dört ay içinde, proje desteğinden

faydalanan kişi ile destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşunun anlaşmaları halinde karar ta-

rihinden itibaren en geç altı ay içinde, buluş için patent başvurusu yapmakla yükümlüdür. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen sürede patent başvurusu yapılmamışsa destek sağlayan ka-

mu kurum ve kuruluşu buluş için hak sahipliğini alabilir ve patent başvurusunda bulunabilir. 

(3) Birinci fıkrada belirtilen süreden sonra patent başvurusu yapılmışsa destek sağlayan

kamu kurum ve kuruluşu buluş için hak sahipliğini alabilir ve patent başvurusunun kendi baş-

vurusu olarak işlem görmesini isteyebilir. Bu durumda destek sağlayan kamu kurum ve kuru-

luşu, başvurunun kendi başvurusu olarak kabul edilmesi ve işlem görmesi talebini geciktir-

meksizin Kuruma bildirir. Kurum, bildirim tarihi itibarıyla başvuru sahibi değişikliğini Sicile

kaydeder. Proje desteğinden faydalanan kişi yapılan patent başvurusuna ilişkin tüm bilgi ve

belgeleri destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşuna verir. 

(4) Başvuruda destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşunun adı Kanunun 122 nci mad-

desinin ikinci fıkrası gereğince belirtilir.

Kamu kurum veya kuruluşlarının kullanma hakkı

MADDE 40 – (1) Proje desteğinden faydalanan kişinin buluş üzerinde hak sahipliği

talep etmesi hâlinde destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşu buluşun doğrudan kendi ihti-

yaçları için kullanımına ilişkin bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur. Bu lisans hakkı, kamu

kurum ve kuruluşunun ihtiyaçları ile sınırlı olmak üzere buluş konusu ürünün üretilmesini,

ürettirilmesini, kullanılmasını veya ithal edilmesini, patent konusu olan bir usulse bu usulün

kullanılmasını veya usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin kullanılmasını da kapsar.

Burada sayılan hakların müşteri kurum dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından

kullanımı ancak destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşunun mevzuatı uyarınca veya izniyle

olabilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan kendi ihtiyaçları dışında kalan ihtiyaçları

karşılamak için Kanunun 122 nci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümle hükmü uygu-

lanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Faydalı model için uygulama

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmeliğin hükümleri Kanunun 145 inci maddesinin birinci

fıkrası uyarınca faydalı model için de uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı

yürütür.
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Ek-1

ÖRNEKLER 

ÖRNEK 1 – Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre buluştan elde edilen kazancın

kıyas yöntemiyle hesaplanması aşağıda örneklendirilmiştir:

İş makineleri üreten bir işletmede satış fiyatı 1000 TL olan bir ürün için buluşun, ürünün

satış fiyatına katkısının 10 TL olduğunu ve buluşu içeren ürünlerden 1 milyon adet satışın ger-

çekleştiğini varsayalım. Buluştan elde edilen kazancın hesaplanmasında; ürünün satış fiyatı

olan 1000 TL yerine buluşun, ürünün satış fiyatına katkısı olan 10 TL ile satılan ürün adedi

çarpılarak (10 TL X 1 milyon adet) bulunan miktar esas alınır. Buluş konusu ürünün satışından

elde edilen kazanç, 10 milyon TL olarak hesaplanır. 

ÖRNEK 2 – Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre çalışana ödenecek bedelin he-

saplanması aşağıda örneklendirilmiştir:

İş makineleri üreten bir işletmede araştırma ve geliştirme bölümünde çalışan bir mü-

hendisin işveren tarafından verilen talimatlar doğrultusunda bir buluş gerçekleştirdiği durumda,

net asgari ücretin 1.400 TL olduğu yıl için, buluştan elde edilen kazancın 10 milyon TL olması

halinde, çalışana ödenecek bedel aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Öncelikli olarak hizmet buluşunun ait olduğu grup verilen örnek için üçüncü grup

olarak belirlenir.

b) Daha sonra buluştan elde edilen kazancın net asgari ücretin miktarının

- 1.000 katına kadar olan 1.400.000 TL’ye kadarki bölümü için; 0,0020

- 1.000 katı ile 5.000 katı arasındaki 5.600.000 TL’lik bölüm için; 0,0015

- 5.000 katı ile 10.000 katı arasındaki 3.000.000 TL’lik bölüm için; 0,0012

katsayıları belirlenecektir. Bu katsayılar kullanılarak hesaplanan ödenecek bedel aşa-

ğıdaki gibidir.

- 1.400.000TL’lik kazancın 0,0020 katı: 2.800 TL

- 5.600.000TL’lik kazancın 0,0015 katı: 8.400 TL

- 3.000.000TL’lik kazancın 0,0012 katı: 3.600 TL

TOPLAM : 14.800 TL’dir.
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Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2014 tarihli ve 28942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De-
ğişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan “yazılı”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sözlü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“d) Teknik Hizmetler Grubu;
1) Grup Başmühendisi, Başmühendis,
2) Başmimar,
3) Teknik Uzman,
4) Başteknisyen,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olunması,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranı-

lacak özel şartlar kadro ve pozisyonlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.
a) Merkezde Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun

olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,
3) Müdür Yardımcısı olarak en az 3 yıl hizmeti bulunmak.
b) Taşrada Müdür kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun

olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,
3) Müdür Yardımcısı, Grup Başmühendisi, Başmühendis, Teknik Şef veya Şef olarak

ayrı ayrı ya da toplam en az 3 yıl hizmeti bulunmak.
c) Merkezde Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun

olmak,
2) Grup Başmühendisi, Başmühendis, Teknik Şef veya Şef olarak ayrı ayrı ya da toplam

en az 2 yıl hizmeti bulunmak.
ç) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,
3) Şef veya Koruma ve Güvenlik Amiri olarak en az 4 yıl çalışmış olmak.
d) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) Mühendis ve/veya Mimar kariyerli hariç olmak üzere en az 2 yıllık yüksekokulların

hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) Teknik Uzman pozisyonunda olup en az 2 yıl, 4 yıllık mesleki veya yüksek teknik

öğrenim gerektiren unvanlarda olup en az 5 yıl, 2 veya 3 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğ-
renim gerektiren unvanlarda olup en az 7 yıl hizmeti bulunmak.

e) Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç olmak üzere 5 inci maddenin ikinci fıkrasının

(e) bendinde belirtilen pozisyonlar ile Uzman olarak ayrı ayrı ya da toplam; fakülte veya 4
yıllık yüksekokul mezunları için en az 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunları için en az 7
yıl hizmeti bulunmak.
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f) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonların-

dan birinde olup, fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunları için ayrı ayrı ya da toplam en az
5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunları için ayrı ayrı ya da toplam en az 7 yıl hizmeti bu-
lunmak.

g) Grup Başmühendisi pozisyonuna atanabilmek için;
1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) Mühendis pozisyonunda olup, en az 5 yıl hizmeti bulunmak.
ğ) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;
1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) Mühendis pozisyonunda olup, en az 5 yıl hizmeti bulunmak.
h) Başmimar pozisyonuna atanabilmek için;
1) Mimar unvanını haiz olmak,
2) Mimar pozisyonunda olup, en az 5 yıl hizmeti bulunmak.
ı) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun

olmak,
2) Mühendis ve/veya Mimar olarak ya da 4 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim

gerektiren unvanlarda en az 3 yıl hizmeti bulunmak.
i) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;
1) Endüstri meslek lisesi veya teknik liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden me-

zun olmak,
2) Teknisyen pozisyonunda olup, en az 8 yıl hizmeti bulunmak.
j) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç olmak üzere 5 inci maddenin ikinci fıkrasının

(e) bendinde belirtilen pozisyonlardan birinde olup, az 3 yıl hizmeti bulunmak.
k) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç olmak üzere 5 inci maddenin ikinci fıkrasının

(e) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen pozisyonlardan birinde olup, fakülte
veya 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için en az 3 yıl, 2 veya 3 yıllık yükseköğrenim mezun-
ları için en az 4 yıl hizmeti bulunmak.

l) Raportör pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç olmak üzere 5 inci maddenin ikinci fıkrasının

(e) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen pozisyonlardan birinde olup; fakülte veya 4
yıllık yükseköğrenim mezunları için en az 2 yıl, 2 veya 3 yıllık yükseköğrenim mezunları için
en az 3 yıl, lise veya dengi okul mezunları için en az 4 yıl hizmeti bulunmak.

m) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda olup, en az 5 yıl hizmeti bulunmak.
n) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Bilgisayar İşletmeni pozisyonlarından birine

atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Anbar Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Veznedar, Mutemet,

Daktilograf ve Memur unvanlarından birinde olup, en az 1 yıl hizmeti bulunmak,
3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası bulunmak veya Kamu

Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar eğitim programını tamamlamış olmak ya da
örgün eğitim yoluyla bilgisayar dersi aldığını belgelemek.

o) Anbar Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Veznedar, Mutemet,
Daktilograf ve Memur pozisyonlarından birine atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
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2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Bekçi, Dağıtıcı veya Hizmetli pozisyonlarından bi-
rinde olup, en az 2 yıl hizmeti bulunmak.

ö) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;
1) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen

şartları haiz olmak,
2) Bekçi, Dağıtıcı veya Hizmetli pozisyonlarından birinde olup, en az 2 yıl hizmeti bu-

lunmak.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) 5 inci maddede yer alan görevlere görevde yükselme veya unvan de-

ğişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış

puan alanlar başarılı sayılırlar.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) 5 inci maddede yer alan görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan

alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday,
yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren yirmi işgünü içerisinde sözlü sınava alınır.
Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama
yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik
ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Teşekkül internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü
sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere” ibaresi ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış
ve aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Unvan değişikliği yazılı sınavı, Teşekkülce belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak
görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hizmet gruplarındaki alt hizmet gruplarında yer alan kadro veya pozisyonlarda gö-
rev yapanların, aynı alt hizmet grupları içerisinde veya daha alt düzeyde yer alan görevlere
atanmalarında, bu Yönetmelikte sayılan hizmet süresi, öğrenim ve diğer şartları taşımak kay-
dıyla, sınav şartı aranmaz.

b) Hizmet grupları arasındaki görevde yükselme niteliğindeki unvanlı kadro ve pozis-
yonlara geçişlerde ve aynı hizmet grubu içerisinde üst unvanlı kadro veya pozisyonlara geçiş-
lerde görevde yükselme sınavı şartı aranır. Ancak Teşekkülde veya diğer kamu kurum ve ku-
ruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt gö-
revlere, bu Yönetmelikte sayılan hizmet süresi, öğrenim ve diğer şartları taşımak kaydıyla gö-
revde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ge-

nel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/3/2014 28942

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/3/2015 29296
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Antalya Bilim Üniversitesinden:

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
İNGİLİZCE DİL EĞİTİM PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Bilim Üniversitesine bağlı lisans

programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyelerini Üniversitedeki dersleri takip ede-
bilecek düzeye getirmek için yürütülen eğitim-öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek-

okulunca yürütülen İngilizce Dil Eğitim Programı eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kap-
sar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki dönemi,
b) Düzey belirleme sınavı: İngilizce Dil Eğitim Programı İngilizce hazırlık sınıfında

eğitim görecek öğrencilerin düzeylerini belirleyen sınavı,
c) İngilizce Dil Eğitim Programı: Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek-

okulu İngilizce Dil Eğitim Programını,
ç) İngilizce yeterlik sınavı (İYS): Antalya Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,
d) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,
e) Rektör: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörünü,
f) Rektörlük: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünü,
g) Senato: Antalya Bilim Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Antalya Bilim Üniversitesini,
h) YÖK: Yükseköğretim Kurumunu,
ı) Yüksekokul (YDYO): Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
i) Yüksekokul Kurulu: Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kuru-

lunu,
j) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İngilizce Dil Eğitim Programında Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 5 – (1) İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfında bir akademik yıl, her

biri en az yedi haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok do-
kuzar haftalık dört modülden oluşur. Dersler, dönem esasına göre güz ve bahar dönemlerinde
düzenlenir.
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(2) İngilizce hazırlık sınıfı yaz okulu Yüksekokul Kurulu kararıyla ve Senatonun onayı
ile açılabilir.

(3) Kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler her yıl Senato tara-
fından onaylanan akademik takvimle belirlenir. Tüm ilgililer bu takvime uymakla yükümlü-
dür.

(4) İngilizce Dil Öğretim Programı Hazırlık Sınıfında normal öğrenim bir akademik
yıl, azami öğrenim süresi iki akademik yıldır. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamam-
layamayan öğrencilerin 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yük-
seköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyu-
lacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca programdan ilişiği kesilir.

Yaz okulu
MADDE 6 – (1) Yaz okulunda açılacak düzeyler ve şartlar Yüksekokul Kurulu tara-

fından belirlenir. Yaz okuluna İngilizce Hazırlık Programında derslere kayıtlı olarak öğrenime
devam eden öğrenciler katılabilir.

(2) Yaz okulunda açılan derslere kayıt yaptırmak tercihe bağlıdır.
(3) Yaz okulunda derslere devam zorunludur.
(4) Yaz okulu sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavına sadece yaz okuluna kayıt yap-

tıran ve devam koşulunu sağlayan öğrenciler girme hakkına sahiptir.
(5) Yaz okulu ücreti Rektörlük tarafından belirlenerek ilan edilir.
Düzeyler
MADDE 7 – (1) İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfı sırasıyla başlangıç (A1),

orta öncesi (A2), orta (B1), orta üstü (B2) ve ileri düzey (B2+) olmak üzere beş düzeyden olu-
şur.

(2) Her bir düzeyin haftalık ders saati Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı ve Yeterlik Sınavı ile İlgili Esaslar
Düzey belirleme sınavı
MADDE 8 – (1) İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfında öğrencilerin hangi

düzeyde eğitim görecekleri, İYS sonuçları ya da bölüm tarafından hazırlanarak uygulanan dü-
zey belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Her bir düzeyin haftalık ders saatleri ve düzey
tamamlama kuralları her akademik yılbaşında Yüksekokul Kurulu tarafından kararlaştırılır.

İngilizce yeterlik sınavı
MADDE 9 – (1) İYS, her akademik yılın başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı

sonunda olmak üzere yılda en az üç defa yapılır. Gerektiğinde yaz okulu sonunda, ek konten-
janla, yatay geçişle veya YÖK tarafından belirlenen tarihe kadar Üniversiteye kabul edilen öğ-
renciler için de İYS yapılabilir.

(2) İYS’de başarı notu en az 100 üzerinden 70’dir.
(3) İYS’ye Akademik yılın başında yapılan İYS’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden

düzey belirleme sınavı sonucu en az orta düzey (B1) çıkan öğrenciler ve bir önceki akademik
yılda İYS’den başarılı olamayan; güz dönemi sonunda yapılan İYS’ye ikinci modülde 11 inci
maddede ifade edilen devam koşulunu sağlayan, orta düzeyi (B1) başarılı bir şekilde bitiren,
orta üstü (B2) ve ileri (B2+) düzeylerde olan ve bahar dönemi sonunda yapılan İYS’ye 4 üncü
modülde 11 inci maddede ifade edilen devam koşulunu sağlayan tüm düzeydeki öğrenciler alı-
nır.
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(4) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak ko-
nuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim gö-
rüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar İYS’den muaftırlar. Bu öğrenciler doğrudan
lisans programlarına başlarlar.

(5) Herhangi bir nedenle İYS’ye girmeyenlere telafi sınavı verilmez.
(6) Yüksekokul tarafından düzenlenen İYS’nin geçerlik süresi yapıldığı tarihten itibaren

iki yıldır.
(7) Daha önce yerleşmiş olduğu bir yükseköğretim kurumunda İngilizce hazırlık eğiti-

mini başarıyla tamamlamış öğrenciler, bu durumlarını belgeleyerek Üniversitenin İngilizce ye-
terlik sınavından muaf tutulmaları talebiyle başvuruda bulunabilirler. Bu öğrencilerin Üniver-
sitenin İngilizce yeterlik sınavı ve İngilizce hazırlık sınıfı eğitiminden muaf tutulup tutulma-
yacaklarına Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Muafiyetleri onaylanmayanlar Üniversi-
tenin İngilizce yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen
düzeyde puan almak zorundadırlar.

(8) İngilizce yeterlik düzeyini belgeleyemeyen ve önceden öğrenim gördükleri yüksek-
öğretim kurumlarında hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamamış öğrenciler, İYS’ye girmek
ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar. Aksi
takdirde Yüksekokul tarafından yürütülen İngilizce hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlü-
dürler.

Dış sınavlarla yeterlik

MADDE 10 – (1) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce ye-
terlik sınavlarından birinden, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu bel-
geleyen öğrenciler, kabul edildikleri lisans programlarına başlarlar.

(2) Sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten iti-
baren sınavın kendi geçerlik süresini aşmamak kaydıyla, sınav sonuç belgelerinin asıllarının
sunulması şarttır. Yüksekokul, sınav sonuçları hakkında araştırma ve şüpheli bulduğu sınav
sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirmesi ile İlgili Esaslar

Devam yükümlüğü

MADDE 11 – (1) İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfında derslere devam zo-
runludur. Öğrenciler bulundukları düzeyin toplam ders saatinin en az % 90'ına katılmakla yü-
kümlüdür. Öğretim elemanının öğrenciye izin verme yetkisi yoktur. Derse öğretim elemanından
sonra giren ve ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenciler o dersin tamamında yok sayılırlar. De-
vamsızlığı toplam ders saatinin %10’unu aşan öğrenciler bulundukları düzeyden başarısız sa-
yılırlar ve bulundukları düzeyi tekrar ederler.

(2) Devamsızlık durumunu sağlık raporu ile belgeleyen öğrencilerin mazeretleri Yük-
sekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Devamsızlık durumu mazeretli mazeretsiz
toplam % 20’yi aşamaz. Bu sınırı aşan öğrenciler bulundukları düzeyden başarısız sayılırlar
ve bulundukları düzeyi tekrar ederler.

(3) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından Öğrenci Bil-
gi Sistemine girilir. Öğrenciler, devam durumlarını Öğrenci Bilgi Sisteminden kendileri takip
etmek zorundadır.

Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                 29 Eylül 2017 – Sayı : 30195



(4) Gerekli hallerde Yüksekokulun teklifi ve Rektörlüğün onayı ile Cumartesi ve Pazar

günleri de ders ve sınav yapılabilir.

Sınavlar

MADDE 12 – (1) Düzey belirleme sınavı, düzey tamamlama sınavı ve İYS akademik

takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez. Sı-

nava girmeyen öğrenciler, sınavdan başarısız sayılırlar.

(2) Ara sınavların yapılacağı tarihler Yüksekokul tarafından belirlenir. Öğrenciler, gir-

medikleri sınavlardan başarısız sayılırlar. Ancak, ara sınavlara giremeyen öğrencilerin durumu,

Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazeretleri geçerli görülenler için Yük-

sekokul tarafından uygun görülen bir tarihte ve kapsamda mazeret sınavı düzenlenir. Mazeret

sınav hakkı ikinci kez verilmez.

(3) Öğrenciler, sınavlarda Yüksekokul tarafından belirlenen esaslara uymakla yüküm-

lüdür.

(4) Yüksekokul gerekli hallerde akademik takvimde belirtilen sınav tarihlerinde ve sa-

atlerinde değişiklik yapabilir.

(5) Sınavlara ilişkin bilgiler düzey başlarında ilgili öğretim elemanları tarafından öğ-

rencilere açıklanır.

(6) Kısa sınavlara ait sınav kâğıtları, dersin öğretim elemanınca ilgili akademik yılın

sonuna kadar saklanır ve bir sonraki akademik yılın başında imha edilir.

(7) Düzey belirleme sınavı, düzey tamamlama sınavı ve İYS kâğıtları Yüksekokulda

iki yıl süre ile saklanır, iki yılın sonunda imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve maddi hata

MADDE 13 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren, en geç üç iş günü

içinde yazılı olarak Yüksekokul Müdürlüğüne başvurarak sınav kâğıtlarının maddi hata yö-

nünden tekrar incelenmesini isteyebilirler. Yüksekokul incelemesini yaparak sonuç ile ilgili

kararını beş iş günü içinde verir. Karar, sınav sonucunun değiştirilmesine yönelikse ve bu de-

ğişiklik öğrencinin başarı durumunda değişiklik gerektiriyorsa, yapılacak olan değişiklikler

notların ilanını izleyen on iş günü içinde yapılır.

Notlar

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin bulundukları düzeydeki ders notları Öğrenci Bilgi

Sisteminde yayınlanır. Düzey tamamlama sınavı ve İYS sonuçları, Başarılı ve Başarısız şek-

linde açıklanır.

(2) Düzey tamamlama sınavı ve İYS notları akademik takvimde notların ilanı için be-

lirtilen tarihlerde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden açıklanır.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 15 – (1) Başlangıç (A1), orta öncesi (A2), orta (B1), orta üstü (B2) ve ileri

düzeyi (B2+) başarıyla tamamlamak için öğrencilerin sağlaması gereken koşulları Yüksekokul

belirler ve her akademik yılın başında duyurur.

(2) Bir düzeyden başarısız olan öğrenci bu düzeyi tekrar eder.

(3) İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin başarı durumları İYS

ile belirlenir. 11 inci maddede belirtilen şartları sağlayan öğrenciler İYS’ye girmeye hak kaza-

nır. İleri düzeyi (B2+) başarı ile tamamlayan öğrenciler İYS’den başarılı olmuş sayılır.

29 Eylül 2017 – Sayı : 30195                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



(4) Öğrenci bir sınava girdiği halde, o sınav için gerekli koşulları taşımadığı daha son-

radan anlaşılırsa, almış olduğu not ilan edilmiş olsa bile geçersiz sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma ile İlgili Esaslar

Kayıt dondurma

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, tekrar Üniversiteye dönmek üzere, sağlık, askerlik, mad-

di, ailevi, kişisel ve yurt dışında eğitim ile ilgili beklenmedik zorunlu olaylar veya benzeri ne-

denlerle izinli olarak ayrılmak için başvurabilir.

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, gerekçeli bir dilekçe ve varsa gerekçelerini

destekleyen belgeler ile birlikte Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvururlar.

(3) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurduğu dönemin sonunda yapılan İYS’ye gir-

mek için başvurduğu takdirde sınava alınır ve izleyen akademik yılın başında Üniversiteye ka-

yıtlarını yenileyerek söz konusu akademik yılın başında düzenlenen İYS’ye tekrar girebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 17 – (1) İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin disiplin işlemleri;

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 18 – (1) Öğrenciye Üniversite tarafından yapılacak her türlü tebligat, öğren-

cinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan

e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gön-

derilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

(3) Üniversiteye kesin kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu bağlı

oldukları birimlere bildirmeyen veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin, Üniversi-

tedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 22/10/2012 tarihli ve 28449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Uluslararası Antalya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Dil Eğitim Programı

Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulan
Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezinin faa-
liyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline iliş-
kin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini (ATAPDREM),
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,
d) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında psiko-

lojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygulamalar, danışmanlıklar yapmak ve
eğitimler sunmak,

b) Üniversite öğrencilerinin kendilerini tanımalarına, sağlıklı kararlar verebilmelerine,
problem çözme ve iletişim becerisi kazanmalarına, ders başarılarının arttırılmasına, Üniversite
olanaklarından azami düzeyde yararlanabilmelerine, Üniversite yaşamına uyum sağlamalarına
ve sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla psikolojik da-
nışma ve rehberlik hizmetleri sunmak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve dışında, psikolojik danışma ve rehberlik alanı ile ilgili her konuda uy-

gulama, araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve des-
teklemek, proje hazırlamak, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmak.

b) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar,
seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

c) Bilimsel, sosyal ve sanatsal konularda seminerler, konferanslar düzenleyerek öğren-
cilerin gelişmelerine katkı sağlamak.

ç) Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması yapmak, öğren-
cileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek.

d) Öğrencinin kendini tanıması, kişisel, sosyal, ailesel ve akademik başarısızlık sorun-
larını çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli
bir biçimde uyum sağlaması ve gelişmesi amacıyla öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik
hizmeti sunmak.

e) İhtiyaç duyan ve başvuran öğrencilere karşılaştıkları eğitsel, mesleki ve iş seçimine
ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti
sunmak.

f) Öğrencilere sosyal destek kaynakları ve istihdam olanakları hakkında bilgi sunmak
ve onları yönlendirmek.

g) Öğrencilerin, kişiler arası iletişim becerileri kazanmalarına yönelik çalışmalar yap-
mak.

ğ) Öğrencileri riskli davranışlardan (alkol, sigara, uyuşturucu madde ve benzeri) koru-
maya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak.

h) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde psikolojik danışma ve
rehberlik alanı ile ilgili eğitim ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelme-
sini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.

ı) Psikolojik danışma ve rehberlik konusundaki gelişme ve yayınların izlenebilmesini
sağlamak.

i) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla iletişim ağı kurmak.

j) Psikolojik danışma ve rehberlik konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.
k) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak.
l) Bütün bu faaliyetlerde bulunurken psikolojik danışma ve rehberlik programı öğretim

elemanları ile işbirliği içinde, bilimsel temelde ve psikolojik danışma mesleğinin etik kuralla-
rına uygun davranmak.

m) Merkezin amaçlarına uygun olarak Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
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b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-
versite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Mü-
dür, yeniden görevlendirilebilir ve aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Rektöre karşı so-
rumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kuru-
lunda görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yar-
dımcısı olarak görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı, yeniden görevlendirilebilir. Mü-
dür gerektiğinde yardımcılarının değiştirilmesi için Rektöre teklifte bulunabilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.
c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek.
ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürü-

tülmesini sağlamak.
e) Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama, çalışma, plan ve projelerini değerlendir-

mek üzere Yönetim Kuruluna sunmak.
f) Merkezin verimli çalışması için ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.
g) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve

her yılın Aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.
ğ) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede görevli,
Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen
dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç
yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir
nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Yöne-
tim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-
lışma programını düzenlemek.
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c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için

gerekli düzenlemeleri yapmak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke-

lerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

f) İlgili mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından Merkezin faaliyet

alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişi ve kurum temsilcileri arasından Rektör tarafından

görevlendirilecek dört kişi ve Müdürden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Da-

nışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendi-

rilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı

usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kere Müdürün daveti üzerine salt çoğunluk ile top-

lanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde

çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalış-

malar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve öne-

rilerde bulunur.

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak

üzere çeşitli birimler oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine istinaden Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci

ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başarı notu; mezuniyete üç ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl/yıl

içi etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba

katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğ-

rencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl veya mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.

Birimlerde hangi değerlendirme sisteminin kullanılacağına, eğitim-öğretim yılı başlamadan

önce ilgili birim kurulu karar verir.”

“(9) Mezuniyete üç ders ve muafiyet sınavlarına giren öğrencilerin başarı notu, sadece

mezuniyete üç ders veya muafiyet sınav notuna ve mutlak değerlendirme sistemine göre belir-

lenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile

(ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, mezuniyete üç ders sınavı

ve muafiyet sınavından ibarettir. Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:”

“ç) Mezuniyete üç ders sınavı: Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olması

için en çok üç dersten başarısız durumda olan öğrenciler için dersin/derslerin yarıyıllık ya da

yıllık olmasına bakılmaksızın bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren on beş iş günü

içerisinde yapılan sınavdır. Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders

için mezuniyete üç ders sınavına girilemez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/9/2010 27706

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/8/2011 28038

2- 11/9/2011 28051

3- 10/7/2013 28703

4- 19/9/2013 28770

5- 26/11/2013 28833

6- 21/2/2014 28920

7- 22/2/2015 29275

8- 26/7/2015 29426
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TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığından:
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın uygu-
lama esaslarını belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı

Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 ve 40 ıncı
maddeleri ile 2017/9901 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu
Kararının 2 nci maddesinin altıncı fıkrasına ve 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alerji ürünü: Alerjen bir ajana karşı kazanılan belirli immun cevabı değiştirmek veya

tanımlamak amacıyla kullanılan ürünü,
b) Avro değeri: Bir önceki yılın Resmî Gazete’de ilan edilen gösterge niteliğindeki Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankasının günlük Avro döviz satış kuru gerçekleşmeleri esas alınarak
hesaplanacak olan yıllık ortalama Avro değerinin %70 olarak belirlenen uyarlama katsayısı ile
çarpılması suretiyle belirlenen avro değerini,

c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Birebir eş ürün: Etkin maddesi, farmasötik formu, etkin madde miktarı ve ambalaj

boyutu aynı olan ürünü,
d) Depocuya satış fiyatı (Fabrika çıkış fiyatı): Kaynak ürünün, satışa sunulmuş olduğu

ülke/ülkelerdeki KDV ve iskonto hariç resmi depocuya satış fiyatını, bu fiyatın bulunamadığı
durumlarda ise perakende satış fiyatından KDV, eczacı ve depocu kâr oranları düşülerek bulu-
nan satış fiyatını,

e) Eşdeğer ürün: 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri
Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde geçen jenerik tıbbi ürünü,

f) Eş ürün: Etkin maddesi, farmasötik formu ve etkin madde miktarı aynı ancak ambalaj
boyutu farklı olan ürünü,

g) Farmasötik benzer ürün: Farmasötik formu sebebi ile kaynak ürünü bulunamayan
ürün için Kurum tarafından bilimsel görüş alınarak belirlenen ve ilan edilen, aynı etkin mad-
denin aynı veya farklı miktarını farklı farmasötik form içinde içeren ürünü,

ğ) Fiyat beyan formu: Başvuru sahipleri tarafından fiyat müracaatlarında ürünün nite-
liğine göre doldurulan, şekil itibarıyla Kurum tarafından düzenlenen formu,

h) Fiyat deklarasyon belgesi: Apostilli belge veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Ba-
kanlığı Temsilciliği tarafından onaylanmış fiyat belgesini,

ı) Fiyat Korumalı Ürün: Herhangi bir farmasötik şekli dünyada ilk defa 1/8/1987 tari-
hinden önce pazara çıkan ürünü,

i) Fiyat Listesi: Kurum tarafından yayımlanan detaylı ilaç fiyat listesini,
j) Gerçek kaynak fiyat: Kaynak ülkede ruhsatlı ve piyasada olan ürünün, fiyat listesinde

Avro olarak ilan edilen depocuya satış fiyatını,
k) Hastaneye satış fiyatı: Kaynak ülkedeki hastane ürününün KDV ve iskonto hariç fi-

yatını,
l) Hastane ürünü: Sadece hastanede kullanılan ve perakende satış fiyatı olmayan ürünü,
m) Karar: 2017/9901 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar

Kurulu Kararını,
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n) Kaynak fiyat: Ürünlerin ülkemizdeki depocuya satış fiyatı hesaplanırken esas alınan
ve bu Tebliğdeki usullere göre belirlenerek fiyat listesinde Avro olarak belirtilen fiyatı,

o) Kaynak fiyat takibi yapılmayan ürün: Fiyat korumalı ürün için depocuya satış fiyatı
8,09 TL ve altında, fiyat korumalı olmayan ürün için ise depocuya satış fiyatı 4,24 TL altında
olan ürünü,

ö) Kaynak ürün: Beşeri tıbbi ürünün, ülkemizdeki fiyatının belirlenmesinde esas alınan
ürünü,

p) Komisyon: Bakanlığın koordinatörlüğünde Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla oluş-
turulan Fiyat Değerlendirme Komisyonunu,

r) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
s) Maliyet kartı: Ürünün depocuya satış fiyatının belirlenmesinde esas alınan ürün ma-

liyetini ve diğer gider tutarlarını ortaya koyan, başvuru sahibi ve yeminli mali müşavir tarafın-
dan hazırlanarak onaylanan kartı,

ş) Referans ürün: 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri
Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde yer alan orijinal tıbbi ürünü,

t) Yakın eş ürün: Etkin maddesi ve farmasötik formu aynı ancak etkin madde miktarı
farklı, ambalaj boyutu aynı veya farklı olan ürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Fiyatlandırma Usul ve Esasları

Kaynak ülkeler
MADDE 4 – (1) AB üyeleri arasından belirlenen kaynak ülkeler; Fransa, İspanya, İtal-

ya, Portekiz ve Yunanistan’dır.
(2) Kaynak ülke fiyatlarının belirlenmesinde, resmi ya da genel kabul görmüş veri ta-

banları ile izleme yapılabilir.
(3) Veri tabanlarının izlenmesi ile tespit edilen ve başvuru sahipleri tarafından beyan

edilen tüm hususlar hakkında başvuru sahibinden veya resmi kurumlardan açıklayıcı bilgi ve
belge istenebilir.

(4) Referans ürünler ve ithal eşdeğer ürünler için kaynak gösterilen ürün; diğer ülkelerde
ruhsat veya başvuru sahibi firma ile ekonomik bakımdan bir bütünlük teşkil eden, aktif ticari
faaliyeti bulunan veya satış yetkisine sahip olan firmadan farklı bir firma tarafından lisans ve
benzeri anlaşmalar dolayısıyla satışa sunulmuş olabilir. Bu durumdaki ürünler kaynak ürün
olarak değerlendirilmez. Bu durumdan dolayı gerçek kaynak fiyatı belgelenemeyen imal refe-
rans ürünler için maliyet kartına göre fiyat başvurusu yapılır. Ancak maliyet kartına göre fiyat
başvurusu yapılan bu ürünlerin depocuya satış fiyatı, fiyat listesindeki kaynak teşkil etmeyen
ve piyasada olan en yüksek fiyatlı ürünün depocuya satış fiyatını geçemez.

Gerçek kaynak fiyat belirleme
MADDE 5 – (1) İthal referans ürünün gerçek kaynak fiyatı belirlenirken sırasıyla;
a) Kaynak ülkelerde ve serinin serbest bırakıldığı/ithal edildiği ülkelerdeki ürünün en

düşük depocuya satış fiyatı,
b) Kaynak ülkelerde ve serinin serbest bırakıldığı/ithal edildiği ülkelerde ürünün kaynak

ürünü yoksa, ürünün AB ülkelerindeki en düşük depocuya satış fiyatı,
c) AB ülkelerinde de yoksa herhangi bir ülkedeki ürünün depocuya satış fiyatı, 
dikkate alınır.
(2) İmal referans ürünün gerçek kaynak fiyatı belirlenirken sırasıyla;
a) Kaynak ülkelerdeki en düşük depocuya satış fiyatı,
b) Kaynak ülkelerde ürünün kaynak ürünü yoksa, AB ülkelerindeki en düşük depocuya

satış fiyatı,
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c) AB ülkelerinde de yoksa herhangi bir ülkedeki depocuya satış fiyatı,
ç) Yoksa maliyet kartında belirtilen fiyatı,
dikkate alınır.
(3) İthal eşdeğer ürünün gerçek kaynak fiyatı belirlenirken bu fıkranın (a) ve (b) bent-

lerinde belirtilen iki farklı fiyat araştırması yapılır.
a) Fiyat listesinde olan referans ürünün gerçek kaynak fiyatı, yoksa kaynak ülkelerdeki

referans ürünün en düşük depocuya satış fiyatı bulunur.
b) İthal eşdeğer ürünün fiyat araştırması yapılırken sırasıyla;
1) Kaynak ülkelerde ve serinin serbest bırakıldığı/ithal edildiği/farmasötik şeklini aldığı

ülkelerdeki ürünün en düşük depocuya satış fiyatı,
2) Kaynak ülkelerde ve serinin serbest bırakıldığı/ithal edildiği/farmasötik şeklini aldığı

ülkelerde ürün yoksa, ürünün AB ülkelerindeki en düşük depocuya satış fiyatı,
3) AB ülkelerinde de yoksa herhangi bir ülkedeki ürünün depocuya satış fiyatı,
dikkate alınır.
c) Bu fıkranın (a) bendinde belirtildiği şekilde hesaplanarak bulunan gerçek kaynak fi-

yatın %60'ı, fiyat korumalı ürünlerde ise %80’i ile bu fıkranın (b) bendinde belirtildiği şekilde
hesaplanarak bulunan ithal eşdeğer ürünün kendi gerçek kaynak fiyatının %100'ü kıyaslanarak
düşük olan fiyat bulunur. Düşük olan bu fiyat gerçek kaynak fiyat tespitinde kullanılır.

ç) Bu fıkranın (c) bendinde belirtilen şekilde yapılan değerlendirme sonunda; eğer bu
fıkranın (a) bendinde bulunan fiyat, gerçek kaynak fiyat olarak dikkate alınacaksa (a) bendinde
belirlenen fiyatın %100'ü gerçek kaynak fiyat olarak dikkate alınır. Eğer bu fıkranın (b) ben-
dinde bulunan fiyat, gerçek kaynak fiyat olarak dikkate alınacaksa (b) bendinde belirlenen fi-
yatın %100'ü gerçek kaynak fiyat olarak dikkate alınır.

d) Referans ürünün fiyatının ülkemizde ve kaynak ülkelerde bulunamayarak kıyaslama
yapılamadığı durumda, ithal eşdeğer ürünün kendi gerçek kaynak fiyatının %100'ü dikkate alınır.

(4) İmal eşdeğer ürünün gerçek kaynak fiyatı belirlenirken sırasıyla;
a) Fiyat listesinde olan referans ürünün gerçek kaynak fiyatı,
b) Yoksa kaynak ülkelerdeki referans ürünün en düşük depocuya satış fiyatı,
c) Yoksa fiyat listesinde olan en yüksek fiyatlı eşdeğer ürünün gerçek kaynak fiyatı,
ç) Yoksa fiyat listesinde olan farmasötik benzer referans ürünün gerçek kaynak fiyatı,
d) Yoksa maliyet kartında belirtilen fiyatı,
dikkate alınır.
(5) Maliyet kartına göre fiyat alan ürünlerde maliyet kartında beyan edilen toplam fi-

yatın %100'ü depocuya satış fiyatı olarak belirlenir. Depocuya satış fiyatı dönemsel avro de-
ğerine bölünerek gerçek kaynak fiyat bulunur.

(6) Mevzuat değişikliği veya diğer nedenlerden dolayı gerçek kaynak fiyatı geçerliliğini
yitiren imal ürünlerin gerçek kaynak fiyat değişikliği döneminde bu maddenin ikinci ve dör-
düncü fıkralarına göre gerçek kaynak fiyat araştırması yapmaları gerekmektedir.

(7) Ürünün, kaynak ülkelerde geçici fiyat değişikliklerine sebep olan iskonto uygula-
maları ile ürün sınıflandırılmasına ilişkin özel uygulamalar ve özel vergilendirme uygulamaları
gerçek kaynak fiyat hesaplamasında dikkate alınmaz.

(8) Gerçek kaynak fiyat belirlenirken, ürünün piyasadan çekildiği ülkelerdeki fiyatı
dikkate alınmaz.

(9) Maliyet kartı ile fiyat almış olan referans veya eşdeğer bir ürün, başka bir ürüne
kaynak ürün olarak gösterilemez. Bu sebeple gerçek kaynak fiyat alabileceği bir ürün bulun-
mayan ürünler için de maliyet kartı ile fiyat başvurusu yapılır. Maliyet kartı ile fiyat talep edilen
ürünün depocuya satış fiyatı, fiyat listesindeki kaynak teşkil etmeyen ve piyasada olan en yüksek
fiyatlı birebir eş ürünün depocuya satış fiyatını geçemez.

(10) Bu maddede belirtilen usullerle gerçek kaynak fiyatı tespiti yapılamayan ürünlerin
fiyatları Komisyon tarafından belirlenir.
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Kaynak fiyat belirleme
MADDE 6 – (1) Fiyat korumalı olmayan imal veya ithal referans ürünün kaynak fiyatı,

eşdeğer ürünü piyasaya çıkıncaya kadar gerçek kaynak fiyatının %100’üdür. Birebir eş ürün
veya eş ürünün piyasaya çıkması durumunda fiyat korumalı olmayan referans ürünün kaynak
fiyatı, gerçek kaynak fiyatının %60’ı olacak şekilde belirlenir. Fiyat korumalı imal veya ithal
referans ürünün kaynak fiyatı, eşdeğeri olma durumuna bakılmaksızın gerçek kaynak fiyatın
%80'i şeklinde belirlenir.

(2) Fiyat korumalı olmayan imal eşdeğer ürünün kaynak fiyatı, gerçek kaynak fiyatının
%60'ı; fiyat korumalı imal eşdeğer ürünün kaynak fiyatı ise, gerçek kaynak fiyatının %80'i
şeklinde belirlenir.

(3) İthal eşdeğer ürünün kaynak fiyatı iki şekilde hesaplanır.
a) Gerçek kaynak fiyatı belirlenirken referans ürünün fiyatı dikkate alınmış ise kaynak

fiyat, fiyat korumalı ürünlerde gerçek kaynak fiyatın %80'i; fiyat korumalı olmayan ürünlerde
ise gerçek kaynak fiyatın %60'ı şeklinde belirlenir.

b) Gerçek kaynak fiyatı belirlenirken kendi depocuya satış fiyatı dikkate alınmış ise
kaynak fiyat, gerçek kaynak fiyatın %100'ü şeklinde belirlenir.

(4) Maliyet kartına göre fiyat alan ürünlerde gerçek kaynak fiyatın %100'ü kaynak fiyat
olarak belirlenir.

Fiyatlandırmanın genel esasları
MADDE 7 – (1) Ürünün gerçek kaynak fiyatı belirlenirken ilgili ülkedeki iskonto ve

özel indirimler hariç depocuya satış fiyatı esas alınır.
(2) Gerçek kaynak fiyat para birimi olarak Avro kullanılır. Para biriminin farklı olduğu

bir ülke söz konusu ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi olarak döviz satış kuru
açıkladığı para birimleri için 13/2/2009 tarihindeki döviz satış kuru; Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankasının resmi olarak döviz satış kuru açıklamadığı para birimleri için ülkemizdeki o
ülkenin resmi temsilciliğinden veya o ülkenin Merkez Bankasının internet sitesinden veya Av-
rupa Merkez Bankası internet sitesinden anılan tarihteki dönüşüm kuru esas alınarak Avro kar-
şılığı bulunur. İlgili ülkede 13/2/2009 tarihinin tatil olması durumunda ise bir sonraki iş günü-
nün döviz satış kuru dikkate alınır.

(3) Bir ürünün gerçek kaynak fiyatı belirlenirken;
a) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin ilgili fıkrasında belirtilen ülke sıralaması takip edilerek

her bir sırada, aynı etkin maddenin aynı farmasötik formundaki;
1) Birebir eş ürün olan aynı miktarda etkin madde içeren aynı ambalaj boyutuna sahip

ürünlere,
2) Yoksa eş ürün olan aynı miktarda etkin madde içeren en yakın küçük ambalaj boyu-

tuna sahip ürünlere,
3) Yoksa eş ürün olan aynı miktarda etkin madde içeren en yakın büyük ambalaj boyu-

tuna sahip ürünlere,
4) Yoksa yakın eş ürün olan farklı miktarda etkin madde içeren en yakın düşük etkin

madde miktarlı aynı ambalaj boyutuna sahip ürünlere,
5) Yoksa yakın eş ürün olan farklı miktarda etkin madde içeren en yakın düşük etkin

madde miktarlı en yakın küçük ambalaj boyutuna sahip ürünlere,
6) Yoksa yakın eş ürün olan farklı miktarda etkin madde içeren en yakın düşük etkin

madde miktarlı en yakın büyük ambalaj boyutuna sahip ürünlere,
7) Yoksa yakın eş ürün olan farklı miktarda etkin madde içeren en yakın yüksek etkin

madde miktarlı aynı ambalaj boyutuna sahip ürünlere,
8) Yoksa yakın eş ürün olan farklı miktarda etkin madde içeren en yakın yüksek etkin

madde miktarlı en yakın küçük ambalaj boyutuna sahip ürünlere,
9) Yoksa yakın eş ürün olan farklı miktarda etkin madde içeren en yakın yüksek etkin

madde miktarlı en yakın büyük ambalaj boyutuna sahip ürünlere,
bakılır ve buna göre fiyat belirlenir.
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b) Aynı etkin maddenin aynı farmasötik formu için ülkemizde veya kaynak ülkelerde,
bu fıkranın (a) bendine uyan bir referans ürün bulunmaması halinde, imal eşdeğer ürünler için
fiyat listesindeki farmasötik benzer referans ürünlerden bu fıkranın (a) bendinin alt bentlerinin
sıralamasına göre fiyat belirlenebilir.

(4) Sıvı formdaki ürünlerin gerçek kaynak fiyatı belirlenirken, çözücü sıvı hacmine ba-
kılmaksızın içerdiği etkin madde miktarı kıyaslanarak bu maddenin üçüncü fıkrasına göre fiyat
verilir.

(5) İlk kez fiyatlandırılacak bir ürünün depocuya satış fiyatı, aynı firmanın aynı ticari
isimli ve aynı farmasötik formlu ürününün kaynak fiyatının Türk Lirası karşılığı ile oranlanır.
Bu oranlama sonucu bulunan depocuya satış fiyatından daha yüksek fiyat belirlenemez.

a) Oranlama yapılırken takip edilecek basamaklar aşağıda tanımlanmıştır:
1) Aynı etkin madde miktarına sahip farklı ambalaj boyutları içerisinde en küçük am-

balaj boyutundan, yoksa en yakın büyük ambalaj boyutundan,
2) Farklı etkin madde miktarına sahip ürünler mevcut ise, en düşük etkin madde miktarlı

ürünün aynı ambalaj boyutundan, yoksa en küçük ambalaj boyutundan, yoksa en yakın büyük
ambalaj boyutundan,

3) Eğer daha düşük etkin madde miktarlı ürün piyasada yoksa en yakın yüksek etkin
madde miktarlı ürünün aynı ambalaj boyutundan, yoksa en küçük ambalaj boyutundan, yoksa
en yakın büyük ambalaj boyutundan,

oranlama yapılır.
b) Ürünün kaynak fiyatının TL bazındaki karşılığı olan depocuya satış fiyatı ile bu fık-

ranın (a) bendi kapsamında yapılan oranlama sonucu bulunan depocuya satış fiyatı karşılaştı-
rılır. Bunlardan düşük olan fiyat, ürünün depocuya satış fiyatı olarak belirlenir.

c) Kaynak fiyat takibi yapılmayan bir ürün ambalaj oranlamasında dikkate alınmaz.
ç) Eğer piyasada aynı firmanın aynı ticari isimli ve aynı farmasötik formlu oranlanabilir

başka bir ürünü yoksa ürünün kendi birim fiyatı, depocuya satış fiyatı olarak verilir.
d) Aynı etkin maddenin, farklı terapötik alanlarda kullanılan veya endikasyonları ta-

mamen farklı tanımlanmış ruhsata sahip ürünlerinin fiyatları arasında oranlama yapılmaz.
(6) Fiyat listesine girilecek olan tüm değerler, hesaplanan son değerin virgülden sonraki

ilk iki basamağı dikkate alınarak yazılır.
(7) İlk eşdeğer ürünün piyasaya girmesiyle birlikte %60’a düşürülen referans ürünün

gerçek kaynak fiyatındaki düşüşler, gerçek kaynak fiyat %60’lık sınırın altına ininceye kadar
depocuya satış fiyatına yansıtılmaz. Gerçek kaynak fiyat %60’lık sınırın altına indiğinde ise
oluşan yeni gerçek kaynak fiyatın %100’üne kadar depocuya satış fiyatı alınabilir. Bu usul tüm
eşdeğer ürünler için de aynı şekilde uygulanır.

(8) Gerçek kaynak fiyatı %60’lık sınırın altına inen referans bir ürünün gerçek kaynak
fiyatında, hesaplamada kullanılan ilk baz değerin %60'ı ile %100'ü arasında kalacak şekilde
artış olursa kaynak fiyat ilk gerçek kaynak fiyatın %60'ını geçemez. Gerçek kaynak fiyatı
%60’lık sınırın altına inen referans bir ürünün gerçek kaynak fiyatında, hesaplamada kullanılan
ilk baz değerin üzerine çıkacak şekilde artış olursa kaynak fiyat oluşan yeni gerçek kaynak fi-
yatın %60'ı olacak şekilde hesaplanır. Bundan sonra kullanılacak baz değer son kullanılan ger-
çek kaynak fiyat değeridir. Bu usul referans ürünlerin tüm eşdeğer ürünleri için de aynı şekilde
uygulanır.

(9) İlk eşdeğer ürünün fiyat listesinde yayımlanması tarihinden, ürünün piyasaya veril-
diği tarihe kadar, referans ürünün gerçek kaynak fiyatında değişiklik olması halinde eşdeğer
ürünün piyasaya giriş tarihindeki referans ürünün gerçek kaynak fiyatının %60’ı, fiyat korumalı
ürünlerde ise %80’i kaynak fiyat olarak dikkate alınır. Bu süreçte gerçek kaynak fiyattaki de-
ğişiklikler referans ürünün fiyatına da yansıtılır.

(10) Fiyat korumalı ürünlerde belirlenen fiyat sonrası oluşacak gerçek kaynak fiyat dü-
şüşleri %80’lik sınırın altına ininceye kadar depocuya satış fiyatına yansıtılmaz. Gerçek kaynak
fiyat %80 sınırının altına indiğinde ise, yeni gerçek kaynak fiyatın %100’ünün karşılığına kadar
depocuya satış fiyatı alınabilir. Bu usul tüm eşdeğeri ürünler için de aynı şekilde uygulanır.
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(11) Gerçek kaynak fiyatı %80’lik sınırın altına inen fiyat korumalı referans ürünün
gerçek kaynak fiyatında, hesaplamada kullanılan ilk baz değerin %80’i ile %100’ü arasında
kalacak şekilde artış olursa kaynak fiyat ilk gerçek kaynak fiyatın %80’ini geçemez. Gerçek
kaynak fiyatı %80’lik sınırın altına inen fiyat korumalı referans ürünün gerçek kaynak fiyatında,
hesaplamada kullanılan ilk baz değerin üzerine çıkacak şekilde artış olursa kaynak fiyat oluşan
yeni gerçek kaynak fiyatın %80’i olacak şekilde hesaplanır. Bundan sonra kullanılacak baz de-
ğer son kullanılan gerçek kaynak fiyat değeridir. Bu usul fiyat korumalı referans ürünlerin tüm
eşdeğer ürünleri için de aynı şekilde uygulanır.

(12) Kaynak fiyat karşılığı altında fiyat almış ürünlerin, kaynak fiyat karşılığına kadar
olan çıkma talepleri Komisyon tarafından değerlendirilir.

(13) Mevcut serisinin serbest bırakma yerine ilave olarak yeni bir seri serbest bırakma
yerinin eklenmesi ve ürünün ülkemize buradan gelmesi durumunda; bu ülke fiyatı gerçek kaynak
fiyat hesaplamasında dikkate alınır. Aynı durum ithal edildiği ülke ilavesi için de geçerlidir.

(14) Özel ithalat iznine sahip ürünlerin serisinin serbest bırakma yeri veya ithal edildiği
ülke gerçek kaynak fiyat tespitinde dikkate alınmaz.

(15) Bir ürünün fiyat korumalı ürün durumu değişirse, bu durum diğer tüm eşdeğer
ürünlere de re’sen uygulanır.

(16) Başvuru sahiplerinin bir ürünün herhangi bir formu için talep edecekleri indirimler,
kendi başvuruları olmaksızın bu ürünün diğer formlarına uygulanmaz.

(17) Fiyat listesinde bulunan veya piyasaya yeni çıkacak herhangi bir ürüne, kendisinin
ve fiyat listesinde yayımlı olan birebir eş ürün ve eş ürünlerinin birim fiyat aritmetik ortalama-
sının %50’sinden daha düşük birim fiyat almak için yapılan başvurular, rekabetin, pazar den-
gelerinin korunabilmesi ile ürünlerin piyasada bulunabilirliğinin temin edilebilmesi amacıyla
Komisyon tarafından değerlendirilir.

(18) Ortak pazarlanan ürünlerde; düşük fiyatlı kaynak ürün, gerçek kaynak fiyat he-
saplamasında dikkate alınır.

(19) Referans ürün kaynak fiyatın TL karşılığından daha düşük depocuya satış fiyatı
almış ise, bu durum eşdeğer ürünün depocuya satış fiyatını etkilemez.

(20) Fiyat korumalı ürün statüsü verilirken “dünyada ilk defa 1/8/1987 tarihinden önce
pazara çıkan ürünü” ifadesinde belirtilen “ürün” tanımına ilişkin değerlendirme, ilk defa pazara
çıkan ürünün ticari isminden ve ruhsat sahibi firmasından bağımsız olarak yapılır.

(21) Yeni keşfedilen bir etken maddeyi/maddeleri içeren ürünün, dünyada ilk defa ül-
kemizde ruhsatlandırılarak üretilmesi ve piyasaya verilmek istenmesi durumunda firma beyanı
dikkate alınarak Komisyon tarafından fiyatlandırma yapılır.

Başvuru şekli ve değerlendirme süreci
MADDE 8 – (1) Ruhsat ya da başvuru sahipleri, ilk fiyat alma ve kaynak fiyat veya

kaynak ülke değişikliği taleplerinde fiyat beyan formu ile birlikte Kuruma müracaat ederler.
(2) Sunulan belgelerin doğruluğundan ve asıllarının sunulmasından başvuru sahipleri

sorumludur.
(3) Referans ve ithal eşdeğer ürünler için, firma merkezinden veya ilgili kaynak ülke-

deki resmi otoriteden alınan fiyat deklarasyon belgesi, fiyat beyan formu ve başvuru yazıları
Kuruma sunulur.

(4) İmal eşdeğer ürünler fiyat deklarasyon belgesi sunmaz.
(5) Başvuru sahibinin Kuruma müracaat tarihi ile Kurumun fiyat onay tarihindeki Avro

değeri farklı ise, depocuya satış fiyatı onay tarihindeki Avro değerine göre verilir.
(6) Komisyon kararıyla yapılacak Avro değeri değişikliklerinde fiyat beyan formu ver-

me zorunluluğu aranmaz.
(7) Kurum, başvuru sahiplerinden her türlü bilgi ve belge isteyebilir.
(8) İlk fiyat alma müracaatları doksan gün içerisinde sonuçlandırılır.
(9) Maliyet kartı ve fiyat deklarasyon belgesinin geçerlilik süresi bir yıldır.
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(10) 7 nci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen durumlarda, ilk eşdeğer ürün için
piyasaya girdiği tarih itibariyle geçerli güncel fiyat beyan formu sunulur.

(11) Fiyat deklarasyon belgesinde;
a) Ürünün ülkemizdeki ve ilgili ülkelerdeki ticari ismi, etkin madde miktarı, ambalaj

boyutu, sadece hastane ürünü olup olmadığı,
b) 5 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarından ürünün durumuna uyan fık-

rada belirtilen ilgili ülkelerdeki fabrika çıkış fiyatları,
c) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan sıralamada uygun olan fabrika çıkış fi-

yatları,
ç) Bu fıkranın (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan ülkelerde ruhsatlı olup olmama, piya-

sada olup olmama, geri ödemede olup olmama durumları ve tüm fiyatları,
d) Kaynak ürün bulunabilen Avro dışındaki para birimine sahip ülkelerin kendi para

birimlerindeki fiyatları,
açık bir şekilde belirtilir.
(12) Fiyat deklarasyon belgesinin birden fazla sayfadan oluşması durumunda sayfalar

arası belge onay bütünlüğü sağlanmış olmalıdır.
Özel şarta tabi tutulan ürünler
MADDE 9 – (1) Gerçek kaynak fiyat takibi yapılmayan ürünler, kan ürünleri, tıbbi ma-

malar/enteral beslenme ürünleri, radyofarmasötik ürünler, alerji ürünleri, yetim ürünler, gele-
neksel bitkisel tıbbi ürünler, biyobenzer ürünler, hastane ürünleri, serumlar, geri ödemesiz/re-
çetesiz ürünler ile Komisyon tarafından belirlenecek olan aşılar ve halk sağlığı yönünden kritik
öneme haiz ürünler, aşağıda tanımlandığı gibi fiyatlandırılır:

a) Gerçek kaynak fiyat takibi yapılmayan ürünlerin ilk fiyatlandırılmasında;
1) Ülkemizde üretilen referans ürünler, gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak

fiyat alır. Gerçek kaynak fiyatı yoksa maliyet kartı ile fiyat alabilir. Ülkemizde üretilen eşdeğer
ürünler ise; ülkemizdeki referans ürünün, yoksa 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan sı-
ralamaya göre ülkemizdeki birebir eş ürün/eş ürün/yakın eş ürünün, yoksa kaynak ülkelerdeki
referans ürünün en düşük depocuya satış fiyatının, yoksa ülkemizdeki farmasötik benzer refe-
rans ürünün gerçek kaynak fiyatının %100'ü kadar kaynak fiyat alır. Gerçek kaynak fiyatı bu-
lunamıyorsa maliyet kartı ile fiyat alır.

2) İthal referans ürünler, gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır. İthal
eşdeğer ürünler ise; ülkemizdeki referans ürünün, yoksa ülkemizdeki birebir eş ürün/eş ürün/ya-
kın eş ürünün gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Yoksa kaynak ülkelerdeki
referans ürünün en düşük depocuya satış fiyatının %100’ü kadar, yoksa kaynak ülkelerde ve
serinin serbest bırakıldığı/ithal edildiği/farmasötik şeklini aldığı ülkelerdeki kendi en düşük
depocuya satış fiyatının %100’ü kadar, yoksa AB ülkelerindeki en düşük depocuya satış fiya-
tının %100’ü kadar, yoksa herhangi bir ülkedeki ürünün depocuya satış fiyatının %100’ü kadar
kaynak fiyat alır.

b) Plazma kaynaklı veya rekombinant yöntemle üretilen kan ürünleri gerçek kaynak fi-
yatın %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Başvuru sahiplerinin talebi halinde, kaynak fiyatın %10
fazlasının TL karşılığına kadar depocuya satış fiyatı verilebilir. Bu ürünlerin piyasada buluna-
bilirliğinin sağlanması amacıyla, gerekli görülenlerinin fiyatının, haftanın son iş günü T.C.
Merkez Bankası tarafından açıklanan Avro satış kuru dikkate alınarak iki haftada bir güncel-
lenmek üzere, güncel kura göre belirlenmesine Komisyon tarafından karar verilebilir.

c) Tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri; en düşük depocuya satış fiyatlı ve ec-
zaneden satışta geri ödemeli kaynak ürünün gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak
fiyat alır. 7 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki sıralamaya göre gerçek kaynak fiyatı bulunama-
dığında aynı ürünün farklı aromalı ürünlerinden en düşük gerçek kaynak fiyatlı olanı kaynak
ürün olarak alınabilir. Ülkemizde üretilen ürünler için maliyet kartına göre de fiyat verilebilir.
Maliyet kartında talep edilen fiyatın %15 fazlasına kadar depocuya satış fiyatı verilebilir.
%15’ten fazla olan talepler Komisyonca değerlendirilir.
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ç) Radyofarmasötik ürünler tespit edilen gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak
fiyat alır. Bu değerlendirmeler en düşük depocuya satış fiyatına ve en düşük hastaneye satış fi-
yatına göre yapılır. Bulunan en düşük fiyat dikkate alınır. Bu ürünlere KDV hariç fabrika çıkış
fiyatı ve KDV dâhil fabrika çıkış fiyatı verilir. Ülkemizde üretilen ürünler için maliyet kartına
göre de fiyat verilebilir. Maliyet kartında talep edilen fiyatın %15 fazlasına kadar depocuya
satış fiyatı verilebilir. %15’ten fazla olan talepler Komisyonca değerlendirilir.

d) Alerji ürünleri gerçek kaynak fiyatın %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Bu ürünlere
KDV hariç fabrika çıkış fiyatı ve KDV dâhil fabrika çıkış fiyatı verilir. Ülkemizde üretilen
ürünler için maliyet kartına göre de fiyat verilebilir. Maliyet kartında talep edilen fiyatın %15
fazlasına kadar depocuya satış fiyatı verilebilir. %15’ten fazla olan talepler Komisyonca de-
ğerlendirilir.

e) Yetim ürünler gerçek kaynak fiyatın %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Ülkemizde üre-
tilen ürünler için maliyet kartına göre de fiyat verilebilir. Maliyet kartında talep edilen fiyatın
%15 fazlasına kadar depocuya satış fiyatı verilebilir. %15’ten fazla olan talepler Komisyonca
değerlendirilir.

f) İthal geleneksel bitkisel tıbbi ürünler en yüksek depocuya satış fiyatlarına göre ya-
pılan değerlendirme sonucu bulunan gerçek kaynak fiyatın %100’ü kadar kaynak fiyat alır.
İmal geleneksel bitkisel tıbbi ürünler için başvuru sahiplerinin beyanına göre fiyat verilebilir.
Bu ürünler geri ödeme kapsamına girdikleri takdirde bu Tebliğin genel hususları uygulanır.

g) Biyobenzer ürünler, kendi gerçek kaynak fiyatının, yoksa ülkemizdeki biyobenzeri
olduğu ürünün gerçek kaynak fiyatının %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Biyobenzerinin piya-
saya çıkması durumunda, biyoteknolojik ürünün kendi gerçek kaynak fiyatı değiştirilmez.

ğ) Hastane ürünleri ve serumların fiyatlandırılmasında;
1) Bu ürünler gerçek kaynak fiyatın %100’ü kadar kaynak fiyat alır. Hastane ürünlerine

KDV hariç depocu satış fiyatı üzerine mevcut KDV oranı eklenerek KDV dâhil depocu satış
fiyatı belirlenir ancak perakende satış fiyatı belirlenmez.

2) İthal referans hastane ürünleri ve ithal serumlar gerçek kaynak fiyatın %100’ü kadar
kaynak fiyat alır. İthal eşdeğer hastane ürünleri ve ithal serumlar kendi gerçek kaynak fiyatının
%100’ü kadar kaynak fiyat alır. Bu değerlendirmeler en düşük depocuya satış fiyatına ve en
düşük hastaneye satış fiyatına göre yapılır. Bulunan en düşük fiyat dikkate alınır.

3) İmal hastane ürünleri ve imal serumlar gerçek kaynak fiyatın bulunamaması duru-
munda, sırasıyla piyasada mevcut birebir eş ürün/eş ürün/yakın eş ürünlerden en yüksek fiyatlı
olan üründen, yoksa maliyet kartına göre fiyat alabilir. Maliyet kartında talep edilen fiyatın
%15 fazlasına kadar depocuya satış fiyatı verilebilir. %15’ten fazla olan talepler Komisyonca
değerlendirilir.

h) İthal geri ödemesiz/ithal reçetesiz ürünler en yüksek depocuya satış fiyatlarına göre
yapılan değerlendirme sonucu bulunan gerçek kaynak fiyatın %100’ü kadar kaynak fiyat alır.
İmal geri ödemesiz/imal reçetesiz ürünlere başvuru sahiplerinin beyanına göre fiyat verilebilir.
Bu ürünler geri ödeme kapsamına girdikleri takdirde bu Tebliğin genel hususları uygulanır.
Geri ödemesiz ürünlerin TL bazındaki depocuya satış fiyatları arasında oranlama yapılmaz.

ı) Komisyon tarafından belirlenecek olan aşılar ve halk sağlığı yönünden kritik öneme
haiz ürünler için; 7 nci maddede düzenlenen genel esaslar dikkate alınarak belirlenen fiyatın
üzerinde bir fiyat, komisyonca verilebilir. Bu kapsamda olan ve ülkemizde üretilen ürünler
maliyet kartına göre de fiyat alabilir.

Gerçek kaynak fiyat değişiklikleri
MADDE 10 – (1) Gerçek kaynak fiyat artışından kaynaklanan depocuya satış fiyatı ar-

tış talepleri aşağıda tanımlandığı gibi değerlendirilir:
a) Kaynak ülke değişikliği olması halinde mevcut depocuya satış fiyatının %20’sine

kadar olan artış talepleri Kurumca değerlendirilir.
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b) Kaynak ülke değişikliği olmaması halinde mevcut depocuya satış fiyatının %50’sine
kadar olan artış talepleri Kurumca değerlendirilir.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen oranlardan fazla olan artış talepleri Ko-
misyon değerlendirme döneminde başvuru olması halinde Komisyon tarafından değerlendirilir.

(2) Kaynak fiyat altı depocuya satış fiyatı almış ürünlerin depocuya satış fiyatlarında
yapılacak olan artış oranı; kaynak fiyatının artış oranı kadar olabilir.

(3) Fiyat listesinde bulunan ve gerçek kaynak fiyat takibi yapılan ürünler için her yıl
7 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre yeniden gerçek kaynak fiyat araştırması yapılır. Deği-
şiklik olan ürünler için Kuruma ilgili dönemde başvurulur.

(4) Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince gerçek kaynak fiyat veya depo-
cuya satış fiyatı değişikliğine ilişkin bildirimler aşağıda belirtilen dönemlerde yapılır:

(5) Gerçek kaynak fiyata bağlı veya maliyet kartı ile fiyat almış referans ürünler ve ül-
kemizde referans ürünü bulunmayan imal/ithal eşdeğer ürünler için ilgili takvim yılının 1 Tem-
muz tarihi itibarıyla geçerli olan gerçek kaynak fiyat dikkate alınır.

(6) Gerçek kaynak fiyat değişikliği döneminde kaynak ürününün fiyatı düşen eşdeğer
ürünlerin fiyat düşüşü re’sen yapılır.

(7) Gerçek kaynak fiyat değişikliği döneminde yayımlanan nihai liste yayımı tarihinden
sonraki ilk Salı günü geçerli olur.

(8) Maliyet kartına göre fiyat almış veya alması gereken ürünlerde, firmanın yeni ma-
liyet kartı sunması durumunda, değişen maliyetlere göre fiyat güncellemesi; Avro güncellemesi
ve Komisyon tarafından yapılan ürüne özgü olmayan genel fiyat artışları hariç olmak üzere
son fiyat değişim tarihinden itibaren hesaplanan kümülatif ÜFE’yi aşmayacak şekilde yapılır.
Bu ürünlerin hesaplanan artış oranının Avro değerinde gerçekleşen artış oranından daha fazla
olması halinde, hesaplanan artış oranıyla Avro değeri artış oranı arasındaki fark kadar fiyat
artışı verilir. Bu ürünlerin hesaplanan artış oranının Avro değerinde gerçekleşen artış oranından
az olması halindeyse, bu ürünlerin fiyatında ilave artış gerçekleştirilmez.

(9) Gerçek kaynak fiyat takibi yapılmayan ürünler;
a) Gerçek kaynak fiyatla başvuru yapmaları halinde depocuya satış fiyatı güncellene-

bilir.
b) Ülkemizde referans ürünü bulunmayan imal eşdeğer ürünler, kaynak ülkelerdeki re-

ferans ürünün gerçek kaynak fiyatını sunarak depocuya satış fiyatlarını güncelleyebilirler.
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(10) Ülkemizde üç yıl boyunca referans ürünü piyasada bulunmayan eşdeğer ürünler,
7 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki sıralamaya göre belirlenen ülkelerde piyasada bulunan re-
ferans ürünün gerçek kaynak fiyatını Kuruma sunarak fiyatlarını güncelleyebilirler.

(11) Ruhsat devri, ürün ticari isim değişikliği, ürün barkod değişikliği, başvuru sahibinin
unvan değişikliği ve ruhsatının imal veya ithal statüsü değişikliği olan ürünler, mevcut fiyattan
işlem görürler. Ancak bu ürünler için, değişikliklerin fiyat listesinde yayımlanması talebi ile
beraber isteğe bağlı depocuya satış fiyatında düşüş talebi de yapılırsa bu talep sadece, eczane
ve depo stok zararlarının karşılanacağının firma tarafından taahhüt edilmesi halinde eş zamanlı
olarak değerlendirilir. Bu ürünlerin gerçek kaynak fiyat ve depocuya satış fiyatlarının güncel-
lenmesi talepleri gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde yapılır.

(12) Firmalar maliyet kartında belirtilen depocuya satış fiyatının altında bir fiyat alabilir
ancak daha sonra maliyet kartında belirtilen depocuya satış fiyatına kadar talep edilen artışlar
Komisyonca değerlendirilir.

(13) Avro değerinde yapılan artıştan önce Komisyonca gerçek kaynak fiyat değişikliği
hariç olmak üzere ürüne özgü fiyat artışı yapılmış ürünlerde, ürüne özgü artış oranının Avro
değerinde gerçekleşen artış oranından fazla olması halinde bu ürünün fiyatında ilave artış ger-
çekleştirilmez. Ürüne özgü fiyat artış oranının Avro değerinde gerçekleşen artış oranından az
olması halinde ise bu ürünün fiyatında aradaki fark oranında ilave artış gerçekleştirilir. Ancak
Komisyonca kaynak fiyat karşılığına kadar olan çıkma talepleri uygun olarak değerlendirilen
ürünlerde Avro değerinde yapılan artıştan kaynaklanan mahsuplaşma yapılmaz.

(14) Fiyat listesinde yapılacak isteğe bağlı düşüşler ilan edildiği tarihten 60 (altmış)
gün sonra geçerli olur. Ancak;

a) Ürünün piyasada olmadığı durumda veya ilgili başvuru sahipleri tarafından eczane
ve depo stok zararlarının karşılanacağının taahhüt edilmesi durumunda bu süre beklenilmez.

b) Fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler ve Komisyon tarafından fiyat artışı verilmiş
ürünler, Kurumca yapılan fiyat düzeltmeleri ve fiyat değişimi ile ilgili olmayan diğer değişik-
likler için bu süre beklenilmez.

c) Bu durumlarda fiyat listesi her Cuma günü, Cuma gününün resmi tatil olması duru-
munda bir önceki iş günü ilan edilir ve takip eden ilk Salı günü geçerli olur.

(15) On dördüncü fıkranın (a) bendine göre oluşacak stok zararları, başvuru sahipleri
tarafından ecza depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak
işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. İlaç Takip
Sistemine kayıt edilmiş ve fiyat düzenlemelerinden etkilenmiş olan eczane stoklarındaki ilaç-
ların eczaneye maliyeti farklarının toplam tutarı, ruhsat sahipleri tarafından fiyat değişikliğinin
duyurulduğu tarihten sonra, en geç 15 (on beş) gün içerisinde ecza depolarına, ecza depoları
tarafından da eczanelere en geç 15 (on beş) gün içerisinde ödenir.

(16) Piyasada bulunamaması nedeniyle halk sağlığını veya kamu maliyesini tehdit ede-
bileceği komisyon tarafından kararlaştırılan ürünler için; ruhsatlı referans veya eşdeğer ürünü
piyasada bulunmayan ürünlerle ilgili bir firma ülkemizde üretim kararı alarak fiyat talep etti-
ğinde beyan edilen fiyat, erişilebilen gerçek kaynak fiyat veya Bakanlık tarafından verilen
izinle ithal edilen ürünün Sosyal Güvenlik Kurumu listesinde yer alan fiyatı dikkate alınarak
Komisyon tarafından fiyat belirlenir. İkinci imal ürün piyasaya girerse, fiyatı mevcut ürünün
fiyatını geçemez. Üçüncü ürünün piyasaya girmesi halinde ise listede yer alan tüm ürünler için
istisnai durum uygulanmaz. Piyasada bulunmayan referans veya eşdeğer ürün Komisyon kararı
doğrultusunda ilaç fiyat listesinde pasife alınır.

İstisnai gerçek kaynak fiyat artışları
MADDE 11 – (1) İmal geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, imal reçetesiz ürünler ve imal

geri ödemesiz ürünler gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde fiyat beyan formunda talep
ettikleri fiyat ile fiyat artışı için başvuru yapabilirler.

(2) İthal geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, ithal reçetesiz ürünler ve ithal geri ödemesiz
ürünler gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde kendi gerçek kaynak fiyatlarını sunarak fiyat
değişikliği için başvuru yapabilirler. Kaynak fiyat karşılığı altında depocuya satış fiyatı almış
olan bu kapsamdaki ürünler, talepleri doğrultusunda kaynak fiyat karşılığı depocuya satış fi-
yatına kadar fiyat alabilirler.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fiyat Değerlendirme Komisyonu, Kâr Oranları ve Sorumluluk

Fiyat Değerlendirme Komisyonu
MADDE 12 – (1) Komisyon, her takvim yılının ilk altı ayında ayda bir kez toplanır.

Ancak, gerektiği hâllerde Komisyonda temsilcisi olan kurumlardan herhangi birinin daveti
üzerine olağanüstü toplanır. Komisyona başvurular, Kurum tarafından talep edilmediği sürece,
yılda bir kez sadece Kurumca ilan edilen dönemde yapılabilir.

(2) Komisyon, ilaç fiyatlarının artırılması, azaltılması, aynı kalması veya bu Tebliğ hü-
kümlerine göre fiyatı belirlenemeyen ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi yönünde kararlar alır.

(3) Komisyon, her takvim yılının ilk altı ayında ilaç fiyat listesindeki daha önce Ko-
misyonca artış verilmiş ilaçları yeniden değerlendirerek verilmiş olan artışların azaltılması,
geri alınması veya aynı kalması yönünde kararlar alır.

(4) Komisyon, her yılın ilk kırk beş günü içerisinde toplanarak beşeri tıbbi ürünlerin
fiyatlandırılmasında kullanılacak 1(bir) Avro değerini ilan eder. İlaç fiyatlarının tespitinde kul-
lanılan Avro değerinde yapılacak olan değişiklikler; ilan edilen Avro değerinin bir önceki yıla
göre artış yönünde olması durumunda Komisyon kararının ilanından itibaren 5 gün sonra, ilan
edilen Avro değerinin bir önceki yıla göre düşüş yönünde olması durumunda Komisyon kara-
rının ilanından itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girer.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri Kurum tarafından yürütülür.
(6) Komisyonun çalışma usul ve esasları Kurum tarafından Komisyona temsilci veren

kurumların görüşü alınarak hazırlanan ve Kurum resmi internet sitesinde yayımlanarak yürür-
lüğe konulan yönerge ile düzenlenir.

(7) Komisyon, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Kanununun 73 üncü maddesine göre alternatif geri ödeme modelleri kullanılarak yapı-
lacak alımlara konu ilaçlar için, Karar ve bu Tebliğ hükümlerine bağlı kalınmaksızın ilaç fi-
yatlarını ve/veya kâr oranlarını farklılaştırarak veya depo/serbest eczanelere kutu bazlı hizmet
bedeli ödenmesi gibi farklı fiyatlandırma modelleri kullanarak belirleyebilir.

(8) İlaç fiyatlarında Komisyonca belirlenecek oranlarda artış yapılabilir. Ancak, Ko-
misyon tarafından alınan ürüne özgü olmayan genel artış kararları talep olması halinde Ku-
rumca diğer ürünler için de uygulanır.

(9) Halk sağlığı gerekçesiyle piyasada bulunması zorunlu olan ürünler ile piyasada bu-
lunabilirliğinin teminiyle kamu maliyesi açısından tasarruf sağlayan ürünlerin fiyatları, Ko-
misyon kararı ile yükseltilebilir.

Kâr oranları
MADDE 13 – (1) 12 nci maddenin yedinci fıkrası haricindeki ürünlerin perakende satış

fiyatı belirlenirken depocu ve eczacı kâr oranları aşağıdaki şekilde uygulanır:
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Sorumluluk

MADDE 14 – (1) Ruhsat ya da başvuru sahipleri Karar ve bu Tebliğde belirtilen esas-

lara uygun fiyat beyan formu vermekle yükümlü olup, Kuruma sundukları bilgi/belgenin doğ-

ruluğunu teyit ve sonuçlarından doğacak her türlü yasal sorumluluğu kabul ederler. Eksik, ya-

nıltıcı veya yanlış beyan verilmesinden kaynaklanan haksız kazanç sebebi ile oluşan kamu ala-

cağı 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ruh-

sat sahiplerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ta-

rafından tahsil edilir.

(2) Gerçek kaynak fiyat değişikliğine bağlı fiyat düşüşlerinin süresi içerisinde bildiril-

memesinden kaynaklanan haksız kazanç nedeniyle oluşan kamu alacağı, 5237 sayılı Türk Ceza

Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ruhsat sahiplerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Baş-

kanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından tahsil edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 11/12/2015 tarihli ve 29559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Be-

şeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş takvimi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2017/9901 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına

Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılan “Referans fiyat veya referans ülke de-

ğişimi nedeniyle Türkiye’de onaylı depocuya satış fiyatında oluşacak değişiklikler %3’ü aşana

kadar fiyata yansıtılmaz. Sadece referans ve referans ülke bilgileri güncellenir.” hükmü kap-

samına giren ürünlerin depocuya satış fiyatları, 2017 yılı gerçek kaynak fiyat değişikliği dö-

neminde kaynak fiyatları doğrultusunda güncellenir. Artış yönündeki güncellemeler ruhsat sa-

hibi firmaların başvurmaları halinde, düşüş yönündeki güncellemeler ise re'sen Kurumca ya-

pılır. Güncellenen bu fiyatlar gerçek kaynak fiyat değişikliği dönemi sonunda yayımlanan nihai

ara listenin geçerlilik tarihi itibariyle geçerli olur.

(2) Bu Tebliğ ile yapılan gerçek kaynak fiyat değişikliği dönemine özgü işlemlerle ilgili

hüküm değişiklikleri, bu Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci, dördüncü, beşinci ve yedinci

fıkralarındaki hükümler hariç olmak üzere, 2017 yılı gerçek kaynak fiyat değişikliği döneminde

uygulanmayacaktır. Bu işlemler, 11/12/2015 tarihli ve 29559 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yapılacaktır.

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2017 yılı gerçek kaynak fiyat değişikliği işlem-

leri, bu Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan takvime uyularak yapıla-

caktır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

CIVATA-ELEKTROT GRUBU MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 72 Kalem Cıvata-Elektrot Grubu Malzemesi, %20 artar - 

azalır toleranslı olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık 
ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı, 
RĠZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.10.2017 günü saat 14:00‘a kadar Çay ĠĢletmeleri 
Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00‘da 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks‘la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6‘sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - Ġstekliler kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 
9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8228/1-1 

————— 
49 KALEM BUHAR VE SU TESĠSAT MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 49 Kalem Buhar ve Su Tesisat Malzemeleri, %20 artar - 
azalır toleranslı olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık 
ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı, 
RĠZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.10.2017 günü saat 14:30‘a kadar Çay ĠĢletmeleri 
Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30‘da 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks‘la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6‘sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - Ġstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koĢuluyla kalem bazında 

kısmi teklif verebilirler. 
9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  8365/1-1 
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TOZ ġEKER ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 500 Çuval (1 Çuval = 50 kg) Toz ġeker 

alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 10.10.2017 Salı günü saat 14:00‘da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda 

yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘nden 

temin edilebilir. 

4 - Nihai teklifler en geç 10.10.2017 Salı günü saat 14:00‘a kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.  

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

  Tel: (0312) 397 33 65 - 66   Faks: (0312) 397 33 74 - 71 

 8499/1-1 

—— • —— 

2 ADET 120 KVA UPS TEMĠN VE TESĠSĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

DHMİ Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğünden: 

DHMĠ Ġhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Dosya Numarası : 2017/02 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Sazgın Köyü Civarı 27270 Oğuzeli/GAZĠANTEP 

b) Telefon ve faks numarası : 0 342 582 11 11 - 0 342 582 10 11 

c) Ġhale dokümanının  

    görülebileceği adres : DHMĠ Gaziantep Havalimanı Satın Alma ve Ġk. Müd. - 

Teknik Blok Oğuzeli/GAZĠANTEP 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı- 2 ADET 120 KVA UPS TEMĠN VE TESĠSĠ 

ĠġĠ 

b) Teslim yeri : Proje ve ġartnamelerde Belirtilen Yerlere 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip en fazla 30 (otuz) 

takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMĠ Gaziantep Havalimanı BaĢmüdürlük Toplantı 

Salonu - Oğuzeli/GAZĠANTEP 

b) Tarihi ve saati : 19.10.2017 PerĢembe Günü , Saat 10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
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4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgesi: 

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kesin kabul iĢlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin %60 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Ġsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. 

Ġsteklinin imalatçı olduğu aĢağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

1 - Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
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2 - Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

3 - Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

4 - Ġsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

5 - Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

4.2.3. Teklif edilen sistemleri içeren parça kataloğu, malzemelere ait teknik bilgileri 

açıkça belirtilen orijinal dokümanlar teklif zarfı içinde sunulacaktır. 

4.2.4. Sistemlere ait 10 yıl geçerli fiyatlandırılmıĢ yedek parça listesi, (Yüklenici idarenin 

istemesi durumunda verilen liste üzerinden yedek parçaları vereceğini taahhüt edecektir.) 

4.2.5. TSE Hizmet Yeterlilik belgesi teklif zarfı içinde sunulacaktır. 

4.3. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.3.1. Bu ihalede ―UPS Temin, Tesis ve satıĢ sonrası faaliyetler‖ benzer iĢ olarak kabul 

edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Bu ihale sadece yerli istekliler açık olup, yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan yerli 

istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00-TL (Yüz Türk lirası) 

karĢılığı aynı adresten Ġstekliler (Doküman satıĢında EKAP‘a kayıtlı olma Ģartı aranacaktır) 

tarafından yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgileri ile birlikte 

DHMĠ Gaziantep Havalimanı Satın Alma ve Ġk. Müd. - Teknik Blok Oğuzeli/Gaziantep 

adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMĠ Gaziantep Havalimanı Satın Alma ve Ġk. 

Müd. - Teknik Blok Oğuzeli/Gaziantep adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 (yetmiĢ beĢ) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihalede KuruluĢumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 

tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 8366/1-1 
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ÇED RAPORU VE ÇEVRE DANIġMANLIK HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

―Çerkezköy Termik Santralı 990 Mwe Kömür Ocağı Kireç TaĢı Ocağı, Kırma Eleme 

Tesisi ve Düzenli Atık Depolama Alanı Projesi için ÇED Raporu ve Çevre DanıĢmanlık Hizmet 

Alımı ĠĢi‖ açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/478460 

Dosya No : 2017/32-HĠZ-478460 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

b) Adresi : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 

Çankaya/ANKARA 

c) Telefon numarası : 0312 212 69 00-2681 

d) Faks numarası : 0312 212 17 48 

e) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale konusu iĢin adı, niteliği, 

      türü ve miktarı : Çerkezköy Termik Santralı 990 Mwe Kömür Ocağı 

Kireç TaĢı Ocağı, Kırma Eleme Tesisi ve Düzenli 

Atık Depolama Alanı Projesi için ÇED Raporu ve 

Çevre DanıĢmanlık Hizmet Alımı iĢi. 

3 - Ġhale konusu iĢin 

a) Teslim yeri/iĢin yapılacağı yer : Çerkezköy Termik Santralı/Çerkezköy/TEKĠRDAĞ 

b) Teslim tarihi/iĢin süresi : SözleĢme imza tarihinden itibaren 1 yıldır. 

4 - Ġhale ile ilgili bilgiler 

a) Ġhale Dokümanı bedeli : 118,00-TL (KDV dahil) 

b) Dokümanın görülebileceği/ 

    satın alınabileceği yer : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda 

No: 22 Çankaya/ANKARA 

c) Ġhale Usulü : Açık ihale usulü 

d) Ġhale tarih ve saati : 23.10.2017, saat 11:00 

e) Tekliflerin verileceği yer : Teklifler 23.10.2017 saat 11:00‘a kadar; EÜAġ 

Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Nasuh 

Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 

Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

f) Ġhalenin yapılacağı yer : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda 

No: C-3 Çankaya/ANKARA 

g) Ġhale dokümanına ulaĢılabilecek 

    internet adresi : www.euas.gov.tr 

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, ġirketimiz Satınalma ve Ġhale 

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 8497/1-1 
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KEBAN HES GENERATÖRLERĠ VE HAT FĠDERĠNE AĠT 420 kV KESĠCĠ TEMĠNĠ MAL 

ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/464463 

Dosya No : 2017/29-MLZ-464463 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

b) Adresi : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 

Çankaya/ANKARA 

c) Telefon numarası : 0312 212 69 00-2680 

d) Faks numarası : 0312 212 17 48 

e) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale konusu iĢin adı, niteliği, 

     türü ve miktarı : 5 (beĢ) takım 420 kV SF6 gazlı, kapasitörsüz, açma 

kapama mekanizması yaylı kesicinin montajı, 

sisteme elektriksel ve mekaniksel adaptasyonu, testi, 

anahtar teslimi devreye alımı ve ayrıca 1 (bir) takım 

ünitelerde kullanılmak üzere yedek kesici temin ve 

nakliyesi iĢi. 

3 - Ġhale konusu iĢin 

a) Teslim yeri/iĢin yapılacağı yer : Keban HES ĠĢletme Müdürlüğü/Keban/ELAZIĞ 

b) Teslim tarihi/iĢin süresi : SözleĢme imza tarihinden itibaren malzeme teslimi, 

montaj-demontaj, deneme çalıĢması dahil iĢin 

toplam süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. 

4 - Ġhale ile ilgili bilgiler 

a) Ġhale Dokümanı bedeli : 118,00-TL (KDV dahil) 

b) Dokümanın görülebileceği/ 

    satın alınabileceği yer : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda 

No: 20 Çankaya/ANKARA 

c) Ġhale Usulü : Açık ihale usulü 

d) Ġhale tarih ve saati : 30.10.2017, saat 11:00 

e) Tekliflerin verileceği yer : Teklifler 30.10.2017 saat 11:00‘a kadar; EÜAġ 

Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Nasuh 

Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 

Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

f) Ġhalenin yapılacağı yer : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda 

No: C-3 Çankaya/ANKARA 

g) Ġhale dokümanına ulaĢılabilecek 

    internet adresi : www.euas.gov.tr 

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, ġirketimiz Satınalma ve Ġhale 

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 8498/1-1 
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FABRĠKAMIZ YAġ PANCAR POSASI PAKETLEME MAKĠNESĠ ÇALIġTIRILMASI 

HĠZMET ALIM ĠHALESĠ YAPTIRILACAKTIR 

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın YaĢ Pancar Posası Paketleme Makinesi ÇalıĢtırılması hizmet alımı iĢi açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası* : 2017/483433 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ilıca Mah. E80 Karayolu Sok No: 114 AZĠZĠYE/ 

ERZURUM 

b) Telefon ve faks numarası : 0 442 631 38 46/0442 631 30 24 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın YaĢ Pancar Posası Paketleme Makinesi 

ÇalıĢtırılması hizmet alımı iĢi. 

b) Yapılacağı yer : Erzurum ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

c) ĠĢin süresi : Fabrikamız Kampanya dönemi boyunca 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzurum ġeker Fabrikası Ofis Binası 

b) Tarihi ve saati : 09.10.2017  Saat: 10:30 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı Erzurum ġeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 TL 

karĢılığı [aynı adresten] temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, [09.10.2017], saat [10:30]‘a kadar Erzurum ġeker Fabrikası HaberleĢme 

servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.) 

7 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. 

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

11 - Ġdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir 

12 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunun 

3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu Ġhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

kanununa tabi değildir. 8508/1-1 
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FABRĠKA ĠÇĠ KISIMLARIN TEMĠZLĠK ĠġLERĠ ĠLE MALZEME TAġINMASI ĠġĠ HĠZMET 

ALIMI AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt no : 2017/478271 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 

Merkez/ERZĠNCAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzincanseker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrika Ġçi Kısımların Temizlik ĠĢleri ile Malzeme 

TaĢınması ĠĢi Hizmet Alımı 40 KiĢi Ġle 4100 

Yevmiye. (Tatil ve Bayram Günleri Dahil) 

b) ĠĢin yapılacağı yer : Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü ĠĢletme Servisi 

c) ĠĢin Süresi : Kampanya Dönemi Süresince 100 (Yüz) Gündür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Son teklif verme tarihi ve saati : 09/10/2017 Pazartesi günü saat 10:00‘da 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: (Ġdari Ģartnamede belirtilmiĢtir.) 

5 - Ġhale dokümanı: Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir 

ve 100,00 (Yüz TL) karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler 09.10.2017 Pazartesi günü saat 10:00 kadar Erzincan ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü haberleĢme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. 

(Postadaki gecikmelerden Ġdare sorumlu tutulmayacaktır.) 

7 - Ġstekliler, teklif edilen bedelinin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

9 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 8500/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Nilüfer Belediye Başkanlığından: 

1 - 20.000.000,00 TL Tahmini satıĢ bedelli, 600.000,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 

Ölçekli Göçmen Konutları Güneyi Uygulama Ġmar Planı dahilinde ―Konut Alanında‖ kalan 

Ġrfaniye (Balkan) Mah. 122 ada, 1 parsel nolu 23.489,71 m2. lik arsanın satılması iĢi, 

2 - 18.770.000,00 TL Tahmini satıĢ bedelli, 563.100,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 

Ölçekli Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama Ġmar Planı Revizyonu dahilinde ―Konut Alanında‖ 

kalan Kayapa/Çamlık (30 Ağustos) Mah. 6247 ada, 1 parsel nolu (23.458,52) m2.lik arsanın 

satılması iĢi, 

3 - 6.670.000,00 TL Tahmini satıĢ bedelli, 200.100,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli 

Nilüfer Güneybatı Aksı GeliĢme Bölgesi Uygulama Ġmar Planı dahilinde ―Özel Proje Alanında‖ 

kalan Demirci (Üçevler) Mah. 3350 ada, 1 parsel nolu 4.165,94 m2.lik arsanın satılması iĢi, 

4 - 4.805.000,00 TL Tahmini satıĢ bedelli, 144.150,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 

Ölçekli Göçmen Konutları Güneyi Uygulama Ġmar Planı dahilinde ―Konut Alanında‖ kalan 

Ġrfaniye (Balkan) Mah. 126 ada, 1 parsel nolu 5.650,52 m2. lik arsanın satılması iĢi 2886 Sayılı 

Kanunun 36‘ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuĢtur. 

Ġhaleleri Belediyemiz Encümeninde 11/10/2017 ÇarĢamba günü saat 14.00‘de ayrı ayrı 

yapılacaktır. ġartnameleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ġhale Bürosunda görülebilir. 

Belediyemiz ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġhaleye iĢtirak edecek Ģahısların; 

a) Ġç Zarfa konulacak belgeler; 

1) Teklif Mektubu, 

b) DıĢ Zarfa konulacak belgeler; 

1) Ġç Zarf, 

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 

3) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge, 

4) Vekaleten baĢvurularda vekaletname, 

5) Nüfus Cüzdan örneği, 

Ġhalelere iĢtirak edecek tüzel kiĢilerin; 

a) Ġç Zarfa konulacak belgeler; 

1) Teklif Mektubu, 

b) DıĢ Zarfa konulacak belgeler; 

1) Ġç Zarf, 

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 

3) 2017 yılında alınmıĢ Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 

olduğuna dair belge, 

4) Vekaleten baĢvurularda vekaletname, 

5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale 

günü saat 14:00‘e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ġhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. 

Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur. 

www.nilufer.bel.tr 8324/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK 1 KALEM KONVEYÖR KABLOSU ALIMI 

4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/472388 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 259 47 94 - 84 

  Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 
 

2 - Ġhale konusu iĢin nev‘i Malzemenin Cinsi Miktarı/metre 

a) Niteliği, türü ve miktarı 1 
3x25+16+16 mm2 0,6/1 kV Tip         

7 (MGM-115) Tambur Boyu: 250 x 2  
500 

 
b) Teslim yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makine ve Ġkmal Dairesi 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 Zonguldak) 

c) Teslim süresi : Firmalar sipariĢi takiben malzemeleri 90 takvim günü 

içerisinde teslim edeceklerdir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 18.10.2017-ÇarĢamba - saat 15:00 

c) Dosya No : 1714044 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġhale Ġdari Ģartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile 

buna iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġhale Ġdari Ģartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi,  

j) Ġsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 
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k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler. 

4.2.1. Kablolar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi BaĢkanlığınca 

hazırlanan ve 4 Ocak 1986 tarih ve 18978 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanmıĢ olan yer altı kömür 

maden ocakları için esnek, iletken kılıflı, zırhsız 600/1100 volt lastik kablolara ait MGM-

115/1985 sayılı standart Ģartname esaslarına uygun olarak imal edilecektir. 

4.2.2. Beher tamburdaki kablo boy toleransı ± 5% nispetinde olacaktır.  

4.2.3. Teklif edilen malzemeler imalat hatalarına karĢı teslim tarihinden itibaren en az 1 

(bir) yıl süre ile garantili olacaktır. 

4.2.4. Firmalar teklifleri ile birlikte AlSz test sertifika ve (teklif yılı için geçerli) imal 

lisansını vereceklerdir. 

4.2.5. MGM-115/1985 nolu Ģartnamede belirtilen markalamanın yanı sıra TTK rumuzu 

kabloların markalanmasında kullanılacaktır. Ayrıca kablolarda metraj indeksi olacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1. En düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5.2. Ġstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  

6 - Ġhale, Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak 

ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No. 22 Bahçelievler/ANKARA 

görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 30,00 TL. Ġhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no‘lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 18.10.2017-ÇarĢamba - saat 15:00‘e kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilemeyecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3‘ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır.  

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 8479/1-1 
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ARSALAR SATILACAKTIR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan ilçesi, BeyazĢehir mahallesi, 7816 ada, 1 parselde 

bulunan 2414,86 m2‘lik, 7818 ada, 1 parselde bulunan, 2463,51 m2‘lik, 7821 ada, 1 parselde bulunan 

2486,48m2‘lik, 7821 ada, 2 parselde bulunan 2498,98 m2‘lik, 7821 ada, 3 parselde bulunan 2498,98 

m2‘lik, 7821 ada, 4 parselde bulunan 2498,98 m2‘lik, 7821 ada, 5 parselde bulunan 2435,72 m2‘lik 

Konut + Ticaret Alanı arsaları ve 7819 ada, 1 parselde bulunan 2267,40 m2‘lik, 7819 ada, 2 parselde 

bulunan 2253,98 m2‘lik, 7819 ada, 3 parselde bulunan 2253,98 m2‘lik, 7819 ada, 4 parselde bulunan 

2253,98 m2‘lik, 7819 ada, 5 parselde bulunan 2328,20 m2‘lik Konut Alanı arsası olmak üzere toplam 

12 adet arsa 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak ―Kapalı Teklif 

Usulü‖ ihale ile toplu halde satılacaktır. 

1 - Ġhale 11.10.2017 ÇarĢamba günü saat 14.00‘da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2 - Ġhale katılımcılarından istenecek belgeler:  

ĠĢtirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aĢağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu  

b) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet Ġç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiĢ ise bu iĢlemlerde ana paraya tekâbül eden satıĢ 

değerleri esas alınır) 

c) Gerçek kiĢilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kiĢilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

ç) Tüzel kiĢiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 

d) ġartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

e) 2886 Sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 

3 - Konu ile ilgili ihale Ģartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı 

Gelir ġube Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

4 - Son müracaat tarihi 11.10.2017 ÇarĢamba günü saat 11.00‘e kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen BaĢkanlığı‘nın (Ġhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 

ġube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 
 

Ġlçesi Mevkii Adet 

Muhammen 

Bedel Geçici Teminat Açıklama 

Kocasinan BeyazĢehir 12 35.000.000,- TL 1.050.000,- TL Konut+Ticaret ve 

Konut Alanı Arsaları 

 8476/1-1 
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DHMĠ ISPARTA SÜLEYMAN DEMĠREL HAVALĠMANI MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ PLAKA 

TANIMA SĠSTEMĠ TEMĠN VE TESĠSĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Isparta Süleyman 

Demirel Havalimanı Müdürlüğünden:  

DHMĠ Ġhale Yönetmeliğinin 14. maddesine göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Dosya Numarası : 2017/1 - ĠKN: 2017/475193 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : GümüĢgün Mevkii - KEÇĠBORLU / ISPARTA 

b) Telefon ve faks numarası : 0246 559 20 08 - 0246 559 20 11 

c) Ġhale dokümanının 

    Görülebileceği adres : DHMĠ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü 

Satın Alma ve Ġkmal ġefliği 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı 1 Adet Araç Plaka Tanıma Sistemi 

b) Teslim yeri : DHMĠ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü 

c) Teslim tarihi : SözleĢme imzalandığı tarihten itibaren yer teslimi yapılacak 

olup, iĢin bitim süresi yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeĢ) 

takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMĠ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü 

Kat: 1 Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 25.10.2017  Saat: 11:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası belgesi. 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Ġdari ġartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği Mal 

Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.7. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, idari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.8. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

4.1.10. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgesi: 

Ġsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul 

iĢlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında gerçekleĢtirilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere 

iliĢkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 

zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin %40 dan az olmamak üzere, ihale konusu iĢ 

veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 

deneyim belgesinin sunulması gerekir. 

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

Ġsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi 

gerekir. Bu çerçevede istekli aĢağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan 

belge veya belgeleri sunabilir: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır: 

1 - Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

2 - Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu, 

3 - Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

4 - Ġsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

5 - Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 

4.2.3. Ġstekliler, teklif edecekleri her bir tip elektronik cihaz, ürün ya da sistem için, bu 

cihaz, ürün ya da sistemlerin distribütörü/üreticisi ve ya üretici ya da distribütörünün yetkilendirdiği 

farklı bir kurum ya da kuruluĢtan ―yetkili satıcılığı ve ya imalatçılığı gösteren belgelere sahip olacak 

ve bunları teklif ile birlikte sunacaktır. 

4.2.4. Ġstekli, Teklif edilen Sistemde yer alan ekipmanlara ait CE, FCC, UL, TSE, ISO vb. 

ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgelerini teklifle birlikte sunacaktır. 

4.2.5. Teknik ġartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar 

(kataloglar) teklifi ile birlikte verilecektir. Söz konusu dokümanların teklif edilen cihazla ilgili 

tüm detayları kapsaması gerekmektedir. 

4.2.6. Teklif edilen Malzeme listesinde belirtilen ürün teknik dokümanları (bilgi, belge ve 

broĢürler) teklifle birlikte verilecek ve malzeme listesindeki hangi kaleme hangi marka-model 

ürün teklif edildiği liste halinde teknik Ģartnamede yer alan EK-D doldurularak teklif dosyasında 

yer alacaktır. 
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4.2.7. Teklif edilecek olan sistemin kurulum, iĢletim ve bakımı için üreticinin Türkiye'de 

bulunan ofisinden veya Türkiye Distribütöründen bu ihaleye hitaben alınmıĢ satıĢ, servis ve 

garanti hizmetlerini yürütebileceklerine dair yetki belgesi teklif ile birlikte teslim edilecektir. 

4.2.8. Ġstekliler, teklif edecekleri her bir tip elektronik cihaz, ürün ya da sistem için 

(bilgisayar, bilgisayar monitörleri ve ekranlar hariç); bu cihaz, ürün ya da sistemlerin 

distribütörü/üreticisi ve ya üretici ya da distribütörünün yetkilendirdiği farklı bir kurum ya da 

kuruluĢtan, bu cihazların ―kurulumları hakkında yetkilendirilmiĢ yetkili personele sahip olacak ve 

bu belgeleri teklif ile birlikte sunacaktır. Bahse konu kurulumlarının, distribütörü/üreticisi ve ya 

üretici ya da distribütörünün yetkilendirdiği farklı bir kurum ya da kuruluĢlar tarafından 

yapılacağı durumlarda ise, bu durum belgelendirilecek ve bu belgeler teklif esnasında teklif ile 

birlikte sunulacaktır. 

4.2.9. Ġstekliler tarafından, bu teknik Ģartname kapsamında teklif edilen tüm ürünlerin, bu 

teknik Ģartnamede belirtilen özellik, değer, standart ve Ģartları taĢıdıklarına ve sağladıklarına dair 

tüm bilgi ve belgeler teklifle birlikte verilecektir. 

4.2.10. 1 KVA KESĠNTĠSĠZ GÜÇ KAYNAĞI için, Cihaz CE kriterlerine uygun olacak, 

―Sanayi Mallarının SatıĢ Sonrası Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik‖ hükümleri gereği yeterli 

servis istasyonlarına sahip olunması ile ilgili belgesi bulunacaktır. Bu belge teklif dosyasında yer 

alacaktır. Kurma ve teknik servis verme yetki belgesi ise muayene ve kabul aĢamasında Ġdareye 

teslim edilecektir. 

ĠĢ ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.3.1. Ġhale konusu Plaka Tanıma Sistemi için verilen iĢ deneyim belgelerinin niteliği, 

büyüklüğü, kullanılan teçhizatı ve isteklinin organizasyonu bakımından benzerlik gösteren mal 

alımı ve kurulum iĢleri ilgili idarece benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye, yerli malı olduğunu 

belgelemesi kaydıyla, %15 (Yüzde OnbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00 TL (Yüzelli Türk lirası) 

karĢılığı aynı adresten Ġstekliler tarafından yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ isteklilerin adres, vergi 

numarası vb. bilgileri ile birlikte DHMĠ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Müdürlüğü Satın 

Alma ve Ġkmal ġefliğinden satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMĠ Isparta Süleyman Demirel Havalimanı 

Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Ġnsan Kaynakları ġefliği Kat:1 Evrak Kayıt Ofisi adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, ihale üzerine 

bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihalede KuruluĢumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 

tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 8472/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8506/1-1 
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Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan: 

Kurulumuzca ‗KÜFÜR SOKAKTA‘ isimli kitabın incelenmesi neticesinde; kitapta yer 

alan yazıların 18 yaĢından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; 

bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 Sayılı Kanunla değiĢik 4‘üncü 

maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 8496/1-1 

—— • —— 

İstanbul Gedik Üniversitesinden: 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠNE 

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALIM ĠLANI 

Üniversitemiz Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans 

Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği‘nde öngörülen koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları 

yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. Ġlana konu olan 

kadrolar tam zamanlıdır. 

Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Aranan ġartlar;  

• Doktorasını Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yapmıĢ olmak, Doçentliğini 

Pazarlama alanında almıĢ olmak, Tüketici DavranıĢlar alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Adayların; 

* ÖzgeçmiĢ (YÖK Formatında) 

* 1 Adet Fotoğraf 

* Nüfus Cüzdan Sureti 

* Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdıĢından alınmıĢ 

Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiĢ olduğu bir dilekçe ile birlikte baĢlıca 

araĢtırma eserleri, bilimsel çalıĢma ve yayınlarından oluĢan dosyayı (Profesör adaylar 6 takım)  

ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ģahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. 

* KPDS/ÜDS veya EĢdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

ĠliĢkin Belge. (Varsa) 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.  
 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Ġktisadi, Ġdari 

ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Finans 

Prof. 1 

Doktorasını Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama alanında yapmıĢ olmak, 

Doçentliğini Pazarlama alanında 

almıĢ olmak, Tüketici DavranıĢlar 

alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 
 
BaĢvuru adresi 

Ġstanbul Gedik Üniversitesi 

Personel Daire BaĢkanlığı  
 
Ġlgili KiĢi: 

Hülya ATALAY ELĠBOL 

Adres : Cumhuriyet Mah. Ġlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/ĠSTANBUL 

Tel : 0216 4524585-86/1158 

Fax : 0216 452 87 17 8517/1-1 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2017/10681 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Senegal Cumhuriyeti

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve
Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2017/10682 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2017/10687 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Arasında Vergi
Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yorumlanması veya Uygulanmasına
İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Yetkili
Makamları Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2017/10812 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu

Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik
— Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme

ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Dil Eğitim Programı

Yönetmeliği
— Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/09/2017 Tarihli ve 7315 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/09/2017 Tarihli ve 7316 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 25/7/2017 Tarihli ve 2014/6673 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 28/09/2017 tarihli ve 30194 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar
yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


